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Voorwoord 
Het schrijven van deze bachelorscriptie heeft er voor gezorgd dat ik ben gegroeid op zowel 
professioneel als persoonlijk gebied. Professioneel, omdat ik voor het eerst alleen een onderzoek van 
begin tot eind heb uitgevoerd. Hierbij heb ik op meerdere momenten voor verschillende dilemma’s 
gestaan en de uitdaging gevonden om deze obstakels te overwinnen.  
Op persoonlijk gebied ben ik ook gegroeid. Ik heb mij kunnen identificeren met het onderwerp, 
omdat ikzelf ook een ‘verkeerde’ studiekeuze heb gemaakt. Ik heb twee jaar lang Nederlands Recht 
gestudeerd, voordat ik begon aan de opleiding Bestuurskunde aan de Universiteit Twente. 
Persoonlijk beschouw ik mijn loopbaan tot op heden niet als een verkeerde keuze, want ik geloof dat 
iedereen een bepaalde weg heeft te gaan en de studie Rechtsgeleerdheid heeft mij zeker verrijkt. 
Toen ik begon aan de studie Bestuurskunde had ik nog niet een duidelijk doel voor ogen, ik was nog 
steeds zoekende. Na dit onderzoek begrijp ik beter op basis waarvan een keuze wordt gemaakt. Ook 
ben ik mij bewuster geworden van de sector waar ik mogelijk zou willen werken, namelijk het 
onderwijs.  
De keuze voor dit onderwerp is in eerste instantie bepaald, door mijn afkomst uit een onderwijsnest. 
Door de invoering van de boete voor langstudeerders, ook wel de Halbeheffing genoemd, heeft dit 
onderwerp een extra dimensie gekregen. Ik ben ontzet geweest over het feit dat de overheid het 
langzamerhand steeds moeilijker maakt voor een student die verkeerd kiest. Want hoe kies je 
meteen goed? Wie kan je vertellen hoe je dat doet? Hoewel ik aan het eind van dit onderzoek wel 
meer handvaten heb ontdekt, lijkt de juiste manier om direct de goede keuze te maken ongrijpbaar 
te zijn. Kiezen doet iedereen voor zich.  
Natuurlijk heb ik tijdens dit onderzoek hulp gehad van verschillende mensen. Ik wil mijn begeleider 
Hans Vossensteyn bedanken voor de interessante en leuke gesprekken, het geven van commentaar 
en het geven van de sturing die ik zeker nodig heb gehad. Ook wil ik mijn gezin bedanken voor het 
geven van steun en inzichten. Daarnaast wil ik mijn moeder Angela extra bedanken voor het lezen 
van mijn scriptie en het geven van commentaar, zowel inhoudelijk als taalkundig. Mijn lieve vriend 
Kees ter Meer wil ik bedanken voor het meegaan in mijn opwinding, het helpen bij het brainstormen 
en het bieden van stimulans en motivatie, wanneer ik dit even niet meer in mij had. Tot slot wil ik 
mijn zwager, Stan van Binsbergen, bedanken voor het uitdelen en innemen van de survey op het 
Erasmus, waardoor mijn praktijkonderzoek gered is.  
  



3 
 

Inhoudsopgave 
Voorwoord .............................................................................................................................................. 2 

Samenvatting vooraf ............................................................................................................................... 5 

Hoofdstuk 1. Achtergrond ....................................................................................................................... 7 

1.1 Inleiding ......................................................................................................................................... 7 

1.2 Onderwerp .................................................................................................................................... 7 

1.3 Tijdsgeest ....................................................................................................................................... 8 

1.4 Opzet van de studie ....................................................................................................................... 9 

Hoofdstuk 2. Theorie ............................................................................................................................. 10 

2.1 Beslismomenten studiekeuzeproces ........................................................................................... 11 

2.2 Verwachtingen van het onderzoek ............................................................................................. 13 

Hoofdstuk 3. Methodologie .................................................................................................................. 14 

3.1 Onderzoeksonderwerp ................................................................................................................ 14 

3.2 Algemene onderzoeksvraag ........................................................................................................ 14 

3.3 Specifieke onderzoeksvragen ...................................................................................................... 15 

3.4 Onderzoeksdesign ....................................................................................................................... 15 

3.5 Het verzamelen van data ............................................................................................................. 16 

Hoofdstuk 4. Instrumenten aangeboden door externen ...................................................................... 18 

4.1 Hoger Onderwijsinstellingen ....................................................................................................... 18 

4.1.1 Hoger Onderwijsinstellingen algemeen ............................................................................... 18 

4.1.2 Hoger Onderwijsinstellingen op regionaal niveau ............................................................... 18 

4.2 De overheid ................................................................................................................................. 19 

4.3 Decanenkring Twente/Oost-Gelderland ..................................................................................... 20 

4.4 Beantwoording van de deelvraag ................................................................................................ 20 

Hoofdstuk 5. Middelbare scholen ......................................................................................................... 22 

5.1 OSG Erasmus ............................................................................................................................... 22 

5.1.1 Proces van voorlichting ........................................................................................................ 22 

5.1.2 Instrumenten ........................................................................................................................ 23 

5.2 TCC de Thij ................................................................................................................................... 24 

5.2.1 Proces van voorlichting ........................................................................................................ 24 

5.2.2 Instrumenten ........................................................................................................................ 25 

5.3 Beantwoording van de deelvraag ................................................................................................ 26 

Hoofdstuk 6. Leerlingen ........................................................................................................................ 27 

6.1 Instrumenten Erasmus ................................................................................................................ 27 

6.2 Instrumenten TCC de Thij ............................................................................................................ 28 

6.3 Instrumenten externen ............................................................................................................... 30 

6.4 Beantwoording van de deelvraag ................................................................................................ 32 

Hoofdstuk 7. Conclusies en aanbevelingen ........................................................................................... 33 



4 
 

7.1 Beantwoording van de deelvraag ................................................................................................ 33 

7.2 Aanbevelingen ............................................................................................................................. 34 

7.3 Obstakels tijdens het onderzoek ................................................................................................. 36 

Bibliografie ............................................................................................................................................ 37 

Bijlagen .................................................................................................................................................. 39 

Bijlage 1: Interviewvragen decanen .................................................................................................. 40 

Bijlage 2: Interview OSG Erasmus ..................................................................................................... 41 

Bijlage 3: Interview TCC de Thij ......................................................................................................... 46 

Bijlage 4: Vragenlijst OSG Erasmus .................................................................................................... 49 

Bijlage 5: Resultaten vragenlijst OSG Erasmus .................................................................................. 52 

Bijlage 6: Opzet Focusgroep TCC de Thij ........................................................................................... 55 

Bijlage 7: Uitwerking Focusgroep TCC de Thij ................................................................................... 58 

 
  



5 
 

Samenvatting vooraf 
In de huidige samenleving wordt steeds meer van individuen verwacht, dat ze zelfstandig en op eigen 
verantwoordelijkheid keuzes kunnen maken voor de toekomst (Ministerie van OCW, 2010, pp. 9-10). 
Hiermee wordt onder andere gedoeld op de keuzes voor studie en beroep. Het studiekeuzeproces is 
een langdurig proces, waarin kan worden afgewogen wat wel of niet bij iemand past. Hierbij is het 
van belang dat een aankomend student beschikt over voldoende informatie wat betreft de kwaliteit 
van een opleiding (Cheps, 2004, p. 5). Daarnaast is het van belang dat een aankomend student over 
vaardigheden beschikt om informatie te kunnen zoeken, selecteren en verwerken (Kennisnet, 2010, 
p. 41). Deze vaardigheden worden in het algemeen overschat.  
Nederland heeft een groeiende vraag naar hoogopgeleiden om zodoende tot de top 
kenniseconomieën te kunnen behoren. Door deze groeiende vraag, neemt het belang van een goede 
studiekeuzebegeleiding toe. Ook de overheid ziet hier het belang van in, maar biedt geen sterk 
wettelijk kader voor studiekeuzebegeleiding en heeft ook geen kwaliteitseisen opgesteld (VO-Raad, 
2011). Wel wordt er door de overheid meer druk gelegd op aankomende studenten om een goede 
studiekeuze te maken door middel van verschillende maatregelen, zoals de boete voor 
langstudeerders (Rijksoverheid, 2011b). 
Dit onderzoek richt zich op de begeleiding van het studiekeuzeproces van Havo en Vwoleerlingen in 
het voortgezet onderwijs, die een vervolgstudie gaan volgen in het hoger onderwijs. De instrumenten 
die tijdens de studiekeuzebegeleiding worden ingezet, zullen worden geanalyseerd. Bepaald zal 
worden of deze instrumenten voldoende aansluiting vinden bij de informatiebehoefte van de 
leerlingen. De actoren die instrumenten aanbieden, zijn de overheid, Hoger Onderwijsinstellingen 
(verder: HOI’s), de Decanenkring en de middelbare scholen.  
Om het studiekeuzeproces beter te begrijpen en om vast te kunnen stellen welke informatiebehoefte 
leerlingen hebben bij het maken van de studiekeuze, is er gebruik gemaakt van een model dat 
ontwikkeld is in het onderzoek ‘Verder studeren’ (De Jong, Oosterbeek, Roeleveld, & Webbink, 
1992). Dit model zet een aantal beslismomenten uiteen, in de vorm van een longitudinale keten. 
Tezamen leiden deze beslismomenten tot de uiteindelijke studiekeuze. De informatiebehoefte die 
afgeleid is uit het model, is de behoefte aan informatie over de verschillende onderwijsniveaus, 
onderwijsinstellingen en studies.  
Naar aanleiding van de tijdsgeest en de theorie zijn er verwachtingen van het onderzoek opgesteld. 
Deze verwachtingen zijn dat instrumenten zullen voldoen aan de informatiebehoefte, dat leerlingen 
de vaardigheden bezitten om de informatie op een goede manier te verwerken en dat instrumenten 
die voldoen aan de informatiebehoefte een positief oordeel ontvangen van de leerlingen.  
Dit onderzoek is een verkennend onderzoek naar de inzet van instrumenten door middelbare 
scholen ten behoeve van de begeleiding van het studiekeuzeproces. De hoofdvraag van het 
onderzoek is: 
 

“Welke instrumenten bieden middelbare scholen aan om het studiekeuzeproces van leerlingen te 
begeleiden, in hoeverre komen deze overeen met instrumenten van de overheid en Hoger 
Onderwijsinstellingen op dit terrein en in welke mate sluiten deze instrumenten aan bij de 

informatiebehoefte van leerlingen?” 
 
Om deze vraag te beantwoorden, zal er gebruik worden gemaakt van een literatuurstudie en een 
praktijkonderzoek. De literatuurstudie zal zich hoofdzakelijk richten op de instrumenten die in 
worden gezet door externen. Het praktijkonderzoek zal bestaan uit een case studie, waarbij 
kwalitatieve data zal worden verzameld. In de case studie zal er een analyse worden uitgevoerd over 
twee middelbare scholen, namelijk het Erasmus College afdeling Havo/Vwo (verder: Erasmus) en 
Twents Carmel College de Thij (verder: TCC de Thij). Voor het selecteren van de scholen zijn 
selectiecriteria opgesteld. De data wordt verzameld door middel van het afnemen van interviews, 
het opzetten van een focusgroep en het afnemen van een survey. De interviews zullen worden 
gehouden met de decanen. Voor de focusgroep en de survey zal gebruik worden gemaakt van 
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leerlingen uit de vooreindexamenklas Havo en Vwo. De focusgroep zal gehouden worden met 
leerlingen op TCC de Thij en de survey zal worden afgenomen onder leerlingen op het Erasmus. 
De instrumenten die door externen worden aangeboden zijn divers. HOI’s bieden in het algemeen 
opendagen en meeloopdagen aan. Daarnaast zijn er door HOI’s op regionaal niveau (Twente) 
verschillende instrumenten ontwikkeld, zoals 1op1 (Universiteit Twente, 2010) en Studie try-outs 
(Saxion). De instrumenten van HOI’s vragen actieve deelname van de leerling, waarbij de leerling in 
ieder geval naar de instelling toe moet. Alle instrumenten voorzien in meer of mindere mate in de 
eerder geformuleerde informatiebehoefte. Ook de overheid biedt instrumenten aan, maar deze 
instrumenten vragen geen actieve deelname. De instrumenten zijn Studiekeuze123 (Stichting 
Studiekeuze123, 2010) en de Keuzegids Hoger Onderwijs (Centrum Hoger Onderwijs Informatie). 
Deze instrumenten voorzien in de informatiebehoefte van de leerling. Naast deze instrumenten 
initieert de overheid ook verschillende onderzoeken naar studiekeuze. Een derde actor die 
instrumenten voor studiekeuze ontwikkeld is de Decanenkring. De Decanenkring heeft een 
voorlichting georganiseerd, waarbij er een klustering van opleidingen wordt aangeboden en waar de 
aandacht vooral wordt gevestigd op de overgang van de middelbare school naar een HOI. De 
voorlichting voorziet in de informatiebehoefte (Bijlage 2&3).  
Het proces van voorlichting en de daarbij ingezette instrumenten is op de twee geselecteerde 
middelbare scholen verschillend. Het Erasmus lijkt een meer actieve houding te hebben, waar TCC de 
Thij meer een afwachtende houding lijkt te hebben. Daarnaast is er een grotere diversiteit aan 
instrumenten op het Erasmus dan op TCC de Thij. Wanneer de instrumenten inhoudelijk worden 
bekeken, is er een aantal dat voorziet in de informatiebehoefte. Dit zijn de digitale leeromgevingen 
die op beide scholen worden aangeboden, de voorlichtingsmarkt door oud-leerlingen op het Erasmus 
en de verplichte opdracht op TCC de Thij. De andere instrumenten voorzien niet in de 
informatiebehoefte, maar bieden een vorm van begeleiding bij het studiekeuzeproces van de leerling 
(Bijlage 2&3).  
De leerlingen van beide middelbare scholen zijn positief over de instrumenten die door HOI’s in het 
algemeen worden aangeboden. De instrumenten van HOI’s op regionaal niveau zijn niet beoordeeld, 
doordat er vanuit de leerlingen weinig tot geen ervaring is met deze instrumenten. Het instrument 
Studiekeuze123 van de overheid wordt positief geoordeeld. Over de Keuzegids Hoger Onderwijs is 
geen oordeel gevormd, wederom door gebrek aan ervaring. Tot slot ontvangt de voorlichting 
georganiseerd vanuit de Decanenkring een positieve beoordeling van de leerlingen (Bijlage 5&7).  
Over de instrumenten van de middelbare scholen wordt in het algemeen negatief geoordeeld. Op 
het Erasmus zijn de leerlingen het meest positief over de voorlichtingsmarkt door oud-leerlingen. Op 
TCC de Thij zijn de leerlingen het meest positief over het voortgangsgesprek met de mentor. De 
overige instrumenten krijgen allen een matig tot negatief oordeel van de leerlingen. Wat 
voornamelijk naar voren is gekomen, is dat er een gemis is aan begeleiding. Leerlingen ervaren een 
te grote eigen verantwoordelijkheid (Bijlage 5&7).  
De eerder opgestelde verwachtingen zijn niet in alle gevallen juist geweest. Het klopt dat 
instrumenten die voorzien in de informatiebehoefte een positiever oordeel hebben ontvangen wat 
betreft de instrumenten van externen, maar wanneer er wordt gekeken naar de instrumenten van de 
middelbare scholen blijkt deze verwachting niet langer te kloppen. Leerlingen bezitten bovendien 
niet altijd de vaardigheden om informatie op een goede manier te verwerken. Ook krijgen de 
instrumenten die wel voorzien in de informatiebehoefte niet altijd een positiever oordeel. Uit het 
onderzoek is gebleken dat instrumenten die een bepaalde vorm van begeleiding bieden, vaker een 
positiever oordeel krijgen van de leerlingen. Geconcludeerd kan worden dat het voor leerlingen van 
belang is dat de instrumenten niet alleen voorzien in de informatiebehoefte, maar ook een vorm van 
begeleiding bieden bij het studiekeuzeproces. Er zijn negen aanbevelingen gedaan ter verbetering 
van (specifieke) instrumenten en studiekeuzebegeleiding in het algemeen, zie hiervoor 7.2.  
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Hoofdstuk 1. Achtergrond 

1.1 Inleiding 
Tot enkele generaties geleden was het bijna vanzelfsprekend dat kinderen wat betreft hun 
toekomstig beroep in de voetstappen van hun ouders zouden treden. Tegenwoordig is dit niet meer 
zo vanzelfsprekend en moeten er steeds meer keuzes zelf worden gemaakt (SLO, 2011). Er moeten 
bijvoorbeeld keuzes worden gemaakt voor een opleiding en een beroep, maar ook tijdens de verdere 
loopbaan in het toekomstige werkveld zullen er opnieuw keuzes moeten worden gemaakt. De 
studiekeuze is dus de basis voor toekomstige werkzaamheden. Het is belangrijk voor leerlingen om 
een studie te vinden waarin de interesse ligt en die goed aansluit op het eigen niveau. Leerlingen 
moeten iets vinden waar ze goed in zijn en waar ze een carrière mee kunnen opbouwen.  
Het studiesucces van een student is medeafhankelijk van een goede studiekeuze, zodat er voldoende 
motivatie en inzet is om de studie op een goede manier af te ronden. Bovendien doen studenten, die 
gemotiveerd zijn en weten wat ze willen, het beter in het vervolgonderwijs en op de arbeidsmarkt 
(VO-Raad, 2009, p. 2). Bij studiekeuze hoort een goede voorbereiding, een langdurig proces waarin er 
kan worden afgewogen wat er wel en niet bij iemand past. Het is een leerproces waarbij eigen 
inzichten worden verworven, waardoor er passende keuzes kunnen worden gemaakt in het dagelijks 
leren en tijdens het overgangsmoment in de loopbaan (VO-Raad, 2009, p. 10). 
Naast een goede studiekeuze, is het voor aankomende studenten belangrijk dat ze beschikken over 
voldoende informatie wat betreft de kwaliteit van een opleiding om mede op basis hiervan een 
goede keuze te kunnen maken (Cheps, 2004, p. 5). Een manier waarop aankomende studenten aan 
deze informatie kunnen komen is door bijvoorbeeld gebruik te maken van informatie aangereikt 
door de overheid, zoals de Keuzegids Hoger Onderwijs (Centrum Hoger Onderwijs Informatie) of de 
website www.studiekeuze123.nl (Stichting Studiekeuze123, 2010). 
Nederland heeft de ambitie om bij de top van kenniseconomieën te horen (Ministerie van OCW, 
2004, p. 7). Hiervoor is het noodzakelijk dat er hoogopgeleide mensen zijn en dat er een 
hoogwaardige kennisinfrastructuur is. Dit betekent dat Hoger Onderwijsinstellingen de ruimte 
moeten krijgen om de juiste student op de juiste plek te krijgen en dat er door de aankomende 
student dus een juiste studiekeuze moet worden gemaakt (Ministerie van OCW, 2004, p. 7). De 
overheid biedt echter geen sterk wettelijk kader voor studiekeuzebegeleiding en er zijn geen 
kwaliteitseisen opgesteld omtrent het studiekeuzeproces (VO-Raad, 2011).  
De overheid legt wel steeds meer druk op aankomende studenten om een goede studiekeuze te 
maken. Ten eerste is de basisbeurs door de jaren heen steeds meer ingeperkt. Ten tweede wordt een 
student niet langer financieel ondersteund om meerdere studies te doen. Dit betekent dat de kosten 
voor een tweede opleiding aanzienlijk zullen stijgen, doordat er instellingscollegegeld moet worden 
betaald (Rijksoverheid, 2011a). En tot slot is er een nieuwe maatregel die studenten beboet wanneer 
ze te lang over een studie doen. Deze boete zal neer komen op een bedrag van €3000, - per jaar 
(Rijksoverheid, 2011b).  
 

1.2 Onderwerp 
Het onderwerp van dit onderzoek is de begeleiding van het studiekeuzeproces in het voorgezet 
onderwijs. Centraal staat de inzet van de verschillende instrumenten ten behoeve van dit proces. Het 
onderzoek zal zich richten op Havo- en Vwo-leerlingen die een vervolgopleiding gaan volgen in het 
hoger onderwijs. 
Uit het bovenstaande (§1.1) kan worden geconcludeerd dat er een groot belang moet worden 
gehecht aan een goede studiekeuze. Men moet op tijd weten wat men de rest van het leven gaat 
doen. Dit is voor leerlingen van 17-18 jaar een grote verantwoordelijkheid. De vraag is of de 
begeleiding van het studiekeuzeproces op een goede manier wordt aangepakt. De instrumenten die 
worden ingezet moeten namelijk wel aansluiting vinden bij de informatiebehoefte van de leerlingen. 
De actoren die instrumenten aanbieden zijn als volgt te onderscheiden: 
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1. Overheid: zoals eerder genoemd biedt de overheid Studiekeuze123 en de Keuzegids Hoger 
Onderwijs aan. Daarnaast initieert de overheid verschillende onderzoeken omtrent het 
onderwerp.  

2. Hoger Onderwijsinstellingen: hier kan worden gedacht aan opendagen en meeloopdagen, 
maar ook wat er mogelijkerwijs door individuele instellingen wordt aangeboden. 

3. Middelbare scholen: het is voor middelbare scholen mogelijk om te werken met 
Loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB). Dit kan worden gezien als de overkoepelende 
naam voor de inzet van verschillende instrumenten. LOB heeft echter geen sterk wettelijk 
kader, het kan naar eigen inzicht worden ingevuld (VO-Raad, 2011). 

 

1.3 Tijdsgeest 
Om het studiekeuzeproces in een goed perspectief te zien, is het van belang het in de huidige 
tijdsgeest te plaatsen. Hiervoor kan er worden gekeken naar de trends die plaatsvinden in onze 
samenleving, en met name de trends die van invloed zijn op het onderwijs. Er zijn vier trends te 
onderscheiden, namelijk (1) individualisering en egalisering, (2) globalisering en kenniseconomie, (3) 
demografische ontwikkelingen en (4) digitalisering en verwetenschappelijking.  
 
Individualisering en egalisering 
De individualisering en egalisering vinden plaats vanaf de jaren zestig. Doordat de traditionele kaders 
van de verzuiling en de sociale klassen vervagen, krijgen mensen meer de ruimte voor persoonlijke 
invulling (Ministerie van OCW, 2010, pp. 9-10). Het individu is steeds meer zelf verantwoordelijk voor 
gemaakte keuzes. Ook de wijze waarop het gezag optreedt, is verandert. Er vindt een verschuiving 
plaats van de verticale dimensie, waar de gezagdrager de autoriteit is en er regels worden opgelegd, 
naar de horizontale dimensie, waar de gezagdrager in gesprek gaat en onderhandelt over regels 
(Colebatch, 2009, p. 35). De samenleving heeft een progressieve opvatting over de verhouding 
tussen man en vrouw en de verhoudingen binnen het gezin. Iedereen wordt beschouwd als gelijk. In 
steeds grotere mate worden maatschappelijke kansen bepaald door de gevolgde opleiding. Hierdoor 
stijgt het belang van onderwijs en daarmee het opleidingsniveau van de bevolking. Dit wordt ook wel 
onderwijsexpansie genoemd (Ministerie van OCW, 2010, pp. 12-13).  
 
Globalisering en kenniseconomie 
De globalisering heeft ervoor gezorgd dat er een wereldwijde markt is ontstaan van goederen, 
diensten en kapitaal. Hierdoor is ook de mobiliteit van studenten toegenomen (Ministerie van OCW, 
2010, pp. 14-15). Het belang van een kenniseconomie heeft door de jaren heen aan terrein 
gewonnen. Dit heeft mede te maken met een verschuiving van het zwaartepunt in de economie van 
landbouw en industrie naar diensten. De vraag naar hoogopgeleiden neemt hierdoor toe. Echter 
wordt er in Nederland te weinig geïnvesteerd in onderwijs, trekt private Research & Development 
weg en zijn er te weinig innovatieve bedrijven (Stichting Nederland Kennisland, 2010, p. 9). 
Nederland blijft achter ten opzichte van opkomende kenniseconomieën, zoals China en India. Om dit 
tegen te gaan zal er meer aandacht moeten worden besteed aan de vijf pijlers van een 
kenniseconomie. Deze vijf pijlers zijn (1) onderwijs, (2) onderzoek, (3) innovatief ondernemerschap, 
(4) een sterke infrastructuur en (5) een slimme overheid. Door de globalisering en de 
kenniseconomie is het onderscheidend vermogen van een individu op de arbeidsmarkt, door het 
behalen van een bepaald onderwijsniveau, niet meer voldoende. Onderscheidend vermogen wordt 
namelijk steeds meer in samenhang gebracht met de keuze voor de gevolgde studie en de keuze 
voor een bepaalde Hoger Onderwijsinstelling (Ministerie van OCW, 2010, p. 19). 
 
Demografische ontwikkelingen 
Één van de belangrijkste demografische ontwikkelingen waar Nederland mee te maken krijgt is de 
vergrijzing. Doordat mensen een hogere levensverwachting hebben, zal het aantal 65-plussers 
toenemen. Dit wordt mede veroorzaakt door de babyboom van de vorige eeuw. Na 2011 zal de 
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verhouding tussen ouderen en de potentiële beroepsbevolking steeds meer onder druk komen te 
staan (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2011). Dit zal zorgen voor een schaarste op de 
arbeidsmarkt. Er wordt een groot tekort verwacht aan leraren, waardoor de kwaliteit van onderwijs 
op de tocht komt te staan. Onderwijs zal effectiever moeten worden ingericht, waarbij de 
mogelijkheden van ICT beter zullen moeten worden benut (Ministerie van OCW, 2010, p. 23).  
 
Digitalisering en verwetenschappelijking 
Verwetenschappelijking houdt in dat er een groei is in de wetenschappelijke kennis. Dit wordt 
veroorzaakt doordat er meer wetenschappers zijn, maar ook doordat landen met ontwikkelende 
economieën meer investeren in wetenschappelijke kennis (Ministerie van OCW, 2010, p. 25). Deze 
groei aan kennis heeft er voor gezorgd dat er steeds meer onderzoek is gedaan naar het 
leervermogen en de ontwikkeling van kinderen. Hieruit is gebleken dat er tussen kinderen grote 
verschillen bestaan in ontwikkeling, waardoor er meer vraag is naar onderwijs op maat. Digitalisering 
is een manier om hier op in te spelen. Digitalisering zorgt er ook voor dat de leeromgeving in het 
onderwijs aantrekkelijker kan worden gemaakt. Dit brengt met zich mee dat jongeren digitale 
vaardigheden zullen moeten ontwikkelen. Deze vaardigheden worden over het algemeen overschat. 
Jongeren zijn wel ICT-vaardig, maar beschikken niet per definitie over de vaardigheden om door 
middel van ICT te leren en daarmee samenhangend verantwoord, kritisch en creatief met ICT om te 
gaan (Kennisnet, 2010, p. 41). Ze hebben informatievaardigheden nodig bij het gebruik maken van 
internet en deze zullen moeten worden aangeleerd. Het gaat hier om vaardigheden als het zoeken, 
selecteren en beoordelen van informatie. Jongeren hebben deze vaardigheden niet alleen nodig 
tijdens de verdere studieloopbaan, maar ook voor het latere functioneren in een kennissamenleving. 
Begeleiding bij het gebruik maken van internet is daarom noodzakelijk om deze vaardigheden te 
ontwikkelen. 
 
Wanneer de tijdsgeest betrokken wordt op de studiekeuzebegeleiding, kunnen er een aantal 
verwachtingen worden opgesteld. Van leerlingen zal worden verwacht dat ze zelfstandig en op eigen 
verantwoordelijkheid een studiekeuze maken. Door een groeiende vraag aan hoogopgeleiden, zal 
het aantal leerlingen dat naar het hoger onderwijs gaat, toenemen. Dit betekent dat er meer 
leerlingen een studiekeuze moeten maken in het hoger onderwijs. Hiermee groeit dus ook het belang 
van een goede studiekeuzebegeleiding. Om het onderwijs voldoende effectief te laten zijn, zal er 
meer gebruik worden gemaakt van ICT. Mede daarom zullen de leerlingen hier vaardigheden voor 
moeten ontwikkelen, ook wel informatievaardigheden genoemd. 
 

1.4 Opzet van de studie 
In het volgende hoofdstuk zal er aandacht worden besteed aan de theorie. Vanuit de theorie zal de 
informatiebehoefte van leerlingen worden afgeleid. Ook zullen er verwachtingen van het onderzoek 
worden besproken. Hoofdstuk 3 zal de opzet en de methodologie van dit onderzoek bespreken. Hier 
wordt ook de hoofdvraag behandeld en zullen de deelvragen worden weergegeven. In hoofdstuk 4 
zullen de instrumenten worden besproken, die worden aangeboden door actoren buiten de 
middelbare scholen om. Hoofdstuk 5 zal het proces van voorlichting en de verschillende 
instrumenten van twee middelbare scholen beschrijven. In hoofdstuk 6 wordt er aandacht besteed 
aan de beoordeling van de instrumenten van de twee middelbare scholen op basis van het 
praktijkonderzoek met de leerlingen. Hoofdstuk 7 biedt conclusies en aanbevelingen op basis van het 
onderzoek ten opzichte van de inzet van instrumenten ten behoeve van het studiekeuzeproces.  
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Hoofdstuk 2. Theorie 
Uit eerder onderzoek is gebleken dat de vraag of er wel of niet verder wordt gestudeerd minder 
relevant is geworden, omdat (bijna) iedereen immers gaat studeren (De Jong, Oosterbeek, Roeleveld, 
& Webbink, 1992, p. 11). De vraag op welk niveau er wordt verder gestudeerd, heeft aan belang 
gewonnen. Mede als de vraag aan welke instelling en welke studie. Voor de start van dit onderzoek 
moet er eerst worden bekeken wat nu eigenlijk van invloed is op de studiekeuze van een aankomend 
student. Dus welke beslissingen moeten er worden gemaakt? Zijn hier fases in aan te brengen? En 
kan hier een bepaalde informatiebehoefte aan worden gekoppeld?  
Een goed bruikbaar model is ontwikkeld in het onderzoek ‘Verder studeren’ (De Jong, Oosterbeek, 
Roeleveld, & Webbink, 1992, p. 7). Verschillende theorieën, zoals de studentintegratie theorie van 
Vincent Tinto en de human capital theorie van Theodore Schultz, worden in dit model geïntegreerd.  
 
Het model gaat er vanuit dat de onderwijsloopbaan van studenten kan worden gezien als een reeks 
van beslissingen die afzonderlijk worden genomen, maar die niet onafhankelijk van elkaar zijn. Het 
studiekeuzeproces wordt dus gevormd door een longitudinale keten van beslissingen. (De Jong, 
Oosterbeek, Roeleveld, & Webbink, 1992, p. 3). Hierna wordt het model weergegeven.  
 

 
Figuur 1 Beknopt model voor studiekeuze                    (De Jong, et al., 1992) 
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2.1 Beslismomenten studiekeuzeproces 
De verschillende beslismomenten uit het beknopt model voor studiekeuze zullen hieronder worden 
uiteengezet.  
 
1.Achtergrond kenmerken  
Bij de achtergrond kenmerken ligt de focus op het gezin waar de aankomende student uit voort 
komt. Van invloed op studiekeuze zou kunnen zijn de opleiding van de ouders, het  beroep van de 
ouders, de opleiding(en) die wordt gevolgd door eventuele broers of zussen, het gezinsinkomen, 
waar het gezin woont en het geslacht van de aankomende student (De Jong, Oosterbeek, Roeleveld, 
& Webbink, 1992, p. 6).  
 
2. Kennis en vaardigheden 
Het gaat hier om de individuele capaciteiten van een aankomend student. De voornaamste 
capaciteiten zijn gerelateerd aan het gekozen vakkenpakket en het überhaupt behalen van een 
diploma. Daarnaast zal er rekening moeten worden gehouden met het prestatieniveau in termen van 
gemiddelde (examen) cijfers, de eerdere loopbaan in het onderwijs en de studiehouding die de 
aankomende student al dan niet bezit (De Jong, Oosterbeek, Roeleveld, & Webbink, 1992, p. 5).  Een 
studiehouding bestaat uit drie aspecten, namelijk: 

1. Cognitieve vaardigheden: informatieverwerking 
2. Metacognitieve vaardigheden: het aanpassen van de manier van studeren aan de situatie 
3. Resourcemanagement: timemanagement en werkhouding (Cito, 2011) 

 
3. Leerweg 
De effecten van de kennis en vaardigheden worden ook wel meritocratische selectie genoemd. Bij 
meritocratische selectie draait het om het overgaan of zittenblijven in zowel het basisonderwijs als 
het middelbaar onderwijs. Ook het advies dat een scholier meekrijgt van de basisschool naar de 
middelbare school valt hieronder. Wanneer een leerling zich hier tegen verzet en dus het advies niet 
opvolgt, kan er een grotere kans zijn op zittenblijven in het vervolgonderwijs. Wanneer een leerling 
echter voorzichtiger is en dus voor een lager dan geïndiceerd niveau kiest, kan er een latere 
doorstroom naar een hoger niveau plaatsvinden. Beide uitgangspunten kunnen zorgen voor een 
langere (indirecte) leerweg (De Jong, Oosterbeek, Roeleveld, & Webbink, 1992, p. 5). 
 
4. Intenties en motivatie 
Er kan een onderscheid worden gemaakt tussen extrinsieke en intrinsieke motivatie. Extrinsieke 
motivatie gaat uit van de investeringsgedachte waarbij studeren niet iets is waar men nu plezier aan 
moet beleven, maar waar men later de vruchten van plukt. Intrinsieke motivatie gaat uit van de 
integratiegedachte, waarbij studeren juist iets zou moeten zijn waar een student plezier aan moet 
beleven. Maar ook dat men geïnteresseerd is in een bepaald een onderwerp of een bepaalde studie 
en daarom ervoor gekozen heeft om te studeren. Bij de integratiegedachte kan gesproken worden 
van sociale integratie, deel uit willen maken van de groep scholieren/studenten, en academische 
integratie, qua prestaties bij kunnen blijven bij de groep. De mate van extrinsieke of intrinsieke 
motivatie is verschillend aanwezig bij verschillende groepen. Dit komt tot uiting op de volgende 
manier: tussen studenten met dezelfde capaciteiten en dus dezelfde opleidingsmogelijkheden, zullen 
verschillen bestaan over de persoonlijke opvatting van henzelf en de daarbij behorende 
mogelijkheden (De Jong, Oosterbeek, Roeleveld, & Webbink, 1992, pp. 4-5).  
 
5. Doel- en institutionele verplichtingen 
De verschillen die genoemd zijn onder punt 4 leiden tot verschillen in de commitments die 
aankomende studenten aangaan om hun doelen te behalen. Voor studenten bestaat er de 
mogelijkheid om meer of minder hard te werken en daarmee korter of langer te studeren. Daarnaast 
moet er worden gekeken naar het voornemen om het diploma daadwerkelijk te behalen, en dus een 
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bepaald beroep te kunnen uitoefenen, of dat een opleiding dient als opstapje naar een hoger doel. 
Denk hierbij bijvoorbeeld aan het behalen van een propedeuse op Hbo-niveau om door te kunnen 
stromen naar een universitaire studie (De Jong, Oosterbeek, Roeleveld, & Webbink, 1992, p. 5).  
 
5a. Externe verplichtingen 
Onder externe verplichtingen draait het om de verplichtingen die een (aankomend) student aangaat 
buiten de studie, bijvoorbeeld in de vorm van betaalde of onbetaalde arbeid (De Jong, Oosterbeek, 
Roeleveld, & Webbink, 1992, p. 5). 
 
6. Keuze instelling 
Bij de keuze voor een bepaalde instelling komt de human capital theorie sterk naar voren. In deze 
theorie wordt onderwijs beschouwd als een investering. De kosten die tijdens de studie worden 
gemaakt, in de vorm van studiekosten en gederfd loon, kunnen later worden terugverdiend (De Jong, 
Oosterbeek, Roeleveld, & Webbink, 1992, p. 4). Door middel van scholing ontwikkelen individuen 
kennis en vaardigheden wat de productiviteit verhoogd. Het bezitten van deze kennis en 
vaardigheden kan worden uitgedrukt in het behalen van een diploma. De verhoging van 
productiviteit leidt tot een hoger toekomstig inkomen (Vossensteyn, 2005, p. 56). Naast de financiële 
aspecten zijn er ook andere aspecten te bedenken, zoals de afstand tussen de woning van de student 
en de instelling. Wat verder nog van belang kan zijn is bijvoorbeeld hoe hoog een bepaalde instelling 
staat aangeschreven.  
 
7. Keuze niveau 
Bij de keuze voor een bepaald niveau, bijvoorbeeld HBO of WO, komt, net zoals bij de keuze voor een 
bepaalde instelling, de human capital theorie naar voren. Maar ook hier zijn er andere aspecten te 
bedenken, zoals status, een leuke baan, financiële (on)afhankelijkheid en zekerheid (De Jong, 
Oosterbeek, Roeleveld, & Webbink, 1992, p. 4). De keuze voor een bepaald niveau kan daarnaast ook 
op basis van (een verzettende/voorzichtige houding ten opzichte van) meritocratische selectie.  
 
8. Keuze studierichting 
Ook bij de keuze voor een bepaalde studierichting treedt de human capital theorie op de voorgrond 
(De Jong, Oosterbeek, Roeleveld, & Webbink, 1992, p. 4). Hier kunnen ook andere aspecten worden 
benoemd, zoals een hogere persoonlijke status, een hogere tevredenheid over werk, persoonlijke 
een professionele mobiliteit, betere gezondheids- en levensverwachtingen, meer hobby’s, een 
grotere waardering voor vrije tijd en natuurlijk de persoonlijke ontwikkeling (Vossensteyn, 2005, p. 
58). 
 
De verschillende beslismomenten in het model kunnen onder drie tijdsfaseringen worden geplaatst, 
namelijk (1) pré-start kenmerken, (2) doelen en verplichtingen en (3) studiekeuze. Middelbare 
scholen zullen in meerdere fases invloed kunnen uitoefenen. Het onderzoek richt zich echter 
hoofdzakelijk op de laatste fase van Figuur 1 en dus op de laatste drie beslismomenten. Vanuit deze 
laatste drie beslismomenten kan de informatiebehoefte worden afgeleid, namelijk: 

1. De behoefte aan informatie over verschillende instellingen 
2. De behoefte aan informatie over verschillende niveaus van onderwijs 
3. De behoefte aan informatie over verschillende studies/studierichtingen 

De scholen kunnen instrumenten aanwenden die voorzien in de uit het model afgeleide 
informatiebehoefte van de leerling. De invloed vanuit de middelbare school zal hoofdzakelijk 
plaatsvinden in de bovenbouw, dus de laatste twee jaar van de Havo en de laatste drie jaar van het 
Vwo. 
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2.2 Verwachtingen van het onderzoek 
De verwachtingen van het onderzoek zijn in de eerste plaats dat de instrumenten die worden ingezet 
tijdens het studiekeuzeproces, zullen voldoen aan de informatiebehoefte die hierboven is 
geformuleerd. De tijdsgeest, die beschreven is in 1.3, onderschrijft het belang van deze 
informatiebehoefte. Door de ontwikkelingen op het gebied van de globalisering en de 
kenniseconomie, zal een individu in staat moeten zijn om zichzelf te onderscheiden op de 
arbeidsmarkt. Dit kan gekoppeld worden aan de eerder genoemde extrinsieke motivatie 
(beslismoment 4). Het onderscheidend vermogen wordt volgens de trend bepaald door het gevolgde 
niveau, de keuze voor een bepaalde studie en de keuze voor een bepaalde instelling. Om een 
individu daadwerkelijk in staat te stellen dit onderscheidend vermogen te ontwikkelen, zal er 
adequate informatie beschikbaar moeten zijn.  
Ten tweede kan er worden verwacht dat de leerlingen hun studiekeuze grotendeels uit eigen 
initiatief zullen moeten maken. Er wordt verwacht dat leerlingen individueel en zelfstandig de 
informatie weten te bemachtigen, op basis waarvan ze de keuze voor een studie kunnen maken. 
Hiervoor hebben ze informatievaardigheden nodig (zie 1.3) en deze vaardigheden kunnen worden 
gekoppeld aan de cognitieve vaardigheden die nodig zijn voor een studiehouding (beslismoment 2). 
Deze vaardigheden worden ontwikkeld in de eerste tijdsfase van Figuur 1. Zoals eerder gezegd richt 
het onderzoek zich echter op de derde tijdsfase en kan er dus verwacht worden dat de leerlingen die 
meewerken aan het onderzoek, deze vaardigheden al bezitten.  
Tot slot kan er worden verwacht dat wanneer de verschillende instrumenten die worden ingezet ten 
behoeve van het studiekeuzeproces, voldoen aan de informatiebehoefte, leerlingen het idee hebben 
dat ze een goede studiekeuze kunnen maken met behulp van deze instrumenten.   
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Hoofdstuk 3. Methodologie 

3.1 Onderzoeksonderwerp 
Het onderzoek richt zich op de begeleiding van het studiekeuzeproces van leerlingen in het 
voortgezet onderwijs. Bekeken zal worden welke instrumenten er door middelbare scholen worden 
ingezet. De focus ligt op Havo- en Vwo-leerlingen die een vervolgstudie gaan volgen in het hoger 
onderwijs.  
In eerste instantie kan men zich afvragen welke instrumenten middelbare scholen inzetten om de 
leerlingen te begeleiden bij het maken van een keuze voor een vervolgopleiding. Onder deze 
instrumenten vallen niet alleen de instrumenten van de middelbare scholen, maar ook de 
instrumenten die vanuit overheidswege en Hoger Onderwijsinstellingen zijn ontwikkeld. 
Voorbeelden van instrumenten zijn brochures, opdrachten omtrent studiekeuze, gesprekken met de 
decaan of mentor, verschillende voorlichtingen en daarnaast meer praktische ervaringen, zoals 
meeloopdagen en opendagen.  
In tweede instantie kan worden bekeken in welke mate deze instrumenten daadwerkelijk bijdragen 
aan het studiekeuzeproces. Van verschillende instrumenten zal in meer of mindere mate gebruik 
kunnen worden gemaakt door leerlingen. Om dit te achterhalen zouden de leerlingen kunnen 
worden gevraagd om verschillende instrumenten te beoordelen, zodat er iets gezegd kan worden 
over de kwaliteit van de instrumenten.  
Dit onderzoek beoogt om op schoolniveau te analyseren hoe er met studiekeuze-instrumenten 
wordt omgegaan en in welke mate deze instrumenten effect hebben. Deze instrumenten zullen in 
een kader worden geplaatst van instrumenten ontwikkeld door de overheid en door Hoger 
Onderwijsinstellingen. Vanwege de beperkte tijd voor een bachelorscriptie zal er worden gekozen 
voor enkele scholen.  
Doordat studiekeuzebegeleiding geen sterk wettelijk kader heeft (VO-Raad, 2011), kunnen scholen 
naar eigen inzicht hier beleid voor op stellen. Dit wekt de verwachting dat het beleid per school 
verschilt. Door in het onderzoek voor twee middelbare scholen te kiezen, kunnen instrumenten die 
van elkaar verschillen worden onderzocht en dus kunnen er meer instrumenten mee worden 
genomen in de analyse. Daarnaast kan het gebruik van twee middelbare scholen bijdragen aan een 
sterker onderbouwde uitkomst wat betreft de instrumenten die wel door beide scholen worden 
ingezet.  
 

3.2 Algemene onderzoeksvraag 
Op basis van het voorgaande is de volgende hoofdvraag geformuleerd: 
 

“Welke instrumenten bieden middelbare scholen aan om het studiekeuzeproces van leerlingen te 
begeleiden, in hoeverre komen deze overeen met instrumenten van de overheid en Hoger 
Onderwijsinstellingen op dit terrein en in welke mate sluiten deze instrumenten aan bij de 

informatiebehoefte van leerlingen?” 
 
De focus ligt hierbij op de studiekeuze voor een vervolgopleiding in het hoger onderwijs en dus op 
leerlingen met Havo/Vwo niveau. Om de vraag te kunnen beantwoorden zal er op twee middelbare 
scholen onderzoek worden gedaan. Er is gekozen voor twee scholen, vanwege de beperkte tijd van 
dit onderzoek, maar ook omdat op deze manier een diversiteit aan instrumenten kan worden 
onderzocht. De selectiecriteria waaraan de scholen dienen te voldoen, is dat de scholen wat betreft 
het beleid omtrent studiekeuzebegeleiding van elkaar zullen moeten verschillen. De scholen dienen 
tevens tot twee verschillende schoolgemeenschappen te behoren. Dit bevordert de diversiteit aan 
instrumenten die meegenomen kunnen worden in het onderzoek. Daarnaast is het van belang dat de 
scholen niet in dezelfde plaats zijn gelegen, zodat er minder kans is op samenwerking en dus minder 
kans op overlapping van het beleid. Tot slot dienen de scholen leerlingen te hebben op Havo en Vwo 
niveau.  
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3.3 Specifieke onderzoeksvragen 
De hoofdvraag zal worden beantwoord aan de hand van de volgende deelvragen: 
 

1. Welke instrumenten worden aangeboden door Hoger Onderwijsinstellingen en de overheid 
ten behoeve van de studiekeuze van leerlingen? 

2. Wat is het proces van studiekeuzevoorlichting op de twee geselecteerde middelbare scholen 
en welke instrumenten voor studiekeuzebegeleiding worden in dit proces ingezet? 

 Welke instrumenten worden in de verschillende klassen ingezet? 

 Is voor dit proces een beleid opgesteld? 

 Zijn er door de school kwaliteitseisen gesteld aan het proces van de voorlichting? 

 In hoeverre worden ouders in dit proces betrokken? 
3. In hoeverre sluit de inzet van instrumenten, door zowel de twee geselecteerde middelbare 

scholen als Hoger Onderwijsinstellingen en de overheid, aan bij de informatiebehoefte van 
de leerling? 

 Waaruit bestaat de informatiebehoefte van de leerling op basis van de theorie van 
het beknopte studiekeuzemodel? 

 In hoeverre worden de verschillende studiekeuze instrumenten gebruikt door 
leerlingen? 

 In welke mate bestaat het idee bij leerlingen dat de instrumenten bijdragen aan een 
goede studiekeuze? 

4. Welke conclusies kunnen er worden verbonden aan de ervaring binnen de twee 
geselecteerde middelbare scholen? Dit ten aanzien van: 

 De afstemming op instrumenten van de overheid en Hoger Onderwijsinstellingen. 

 Het inspelen op de behoefte van de leerlingen. 

 Het doen van aanbevelingen voor mogelijke verbeteringen van voorlichtings-
instrumenten, die ingezet worden bij het studiekeuzeproces.  

 

3.4 Onderzoeksdesign 
Om het onderzoeksdesign vast te stellen, is het van belang eerst te bepalen wat voor soort 
onderzoek het is. Vanuit de hoofdonderzoeksvraag kan worden afgeleid dat het een verkennend 
onderzoek is. Enerzijds zal er verkend worden welke instrumenten middelbare scholen inzetten ter 
begeleiding van het studiekeuzeproces. Anderzijds zal er moeten worden verkend waar aankomende 
studenten behoefte aan hebben bij de begeleiding in dit proces. Deze behoefte kan worden afgeleid 
uit het beknopt model voor studiekeuze. Verkennend onderzoek wordt hoofdzakelijk gedaan met 
drie doelen: 

1. Om de nieuwsgierigheid en de wens voor een beter begrip van de onderzoeker te vervullen 
2. Om de levensvatbaarheid voor een vervolgonderzoek te testen 
3. Om methoden te ontwikkelen die in soortgelijke onderzoeken kunnen worden toegepast 

(Babbie, 2007, p. 88) 
Het doel van dit onderzoek is hoofdzakelijk het vervullen van de nieuwsgierigheid van de 
onderzoeker. Nederland is een land dat over veel onderwerpen uitgebreide regelgeving heeft. Voor 
het onderwerp studiekeuzebegeleiding is er echter geen prescriptief beleid opgesteld en er zijn ook 
geen kwaliteitseisen opgesteld. Dit heeft de nieuwsgierigheid gewekt om te onderzoeken hoe de 
studiebegeleiding dan geregeld wordt door de middelbare scholen zelf en of dit daadwerkelijk 
bijdraagt aan een goede studiekeuze.  
Geschikte methoden bij verkennend onderzoek zijn het houden van surveys, het afnemen van 
interviews en het opzetten van een focusgroep (Babbie, 2007, p. 88).  Wat of wie er bestudeerd 
worden, zijn de eenheden van analyse (Babbie, 2007, p. 94). In dit onderzoek zijn de eenheden van 
analyse de decanen en het te voeren beleid omtrent studiekeuze met daarbij de verschillende 
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ingezette instrumenten en de informatiebehoefte van aankomende studenten. De eenheden van 
observatie zijn de individuen, ofwel de decanen en de leerlingen van de middelbare scholen.  
De tijd voor dit onderzoek, ongeveer 10 weken, is relatief kort in relatie tot het onderwerp. Daarom 
is een cross-sectional onderzoek het meest geschikt. Een cross-sectional onderzoek houdt in dat er 
observaties worden gemaakt van een bepaalde populatie of een bepaald fenomeen op één bepaald 
moment in tijd (Babbie, 2007, p. 102). Vanuit de theorie van het beknopte studiekeuzemodel (zie: 
Hoofdstuk 3.) kan worden voorondersteld dat als de informatie en de instrumenten beter aansluiten 
bij de keuze voor een instelling, een bepaald niveau en een bepaalde studierichting, er onder de 
leerlingen het idee zal bestaan dat er een beter gefundeerde studiekeuze is gemaakt en dat ze hierbij 
beter ondersteund zijn door de instelling (middelbare school). 
Om dit te onderzoeken zal het onderzoek worden opgedeeld in een literatuurstudie en een 
praktijkonderzoek. In de literatuurstudie zal verder worden gewerkt aan het theoretisch kader. 
Hierbij zal worden bekeken wat de instrumenten zijn die worden aangeboden door de overheid en 
Hoger Onderwijsinstellingen ten behoeve van de begeleiding in het studiekeuzeproces. Hiermee zal 
deelvraag 1 kunnen worden beantwoord.  
In het praktijkonderzoek zal er kwalitatieve data worden verzameld, wat inhoudt dat kwantitatieve 
methoden achterwege blijven en dat de nadruk zal komen te liggen op de begripsvorming (Geurts, 
1999, p. 19). Het praktijkonderzoek kan opgedeeld worden in twee delen. In het eerste deel zal het 
zich richten op de decanen en welke instrumenten er worden aangeboden ten behoeve van het 
studiekeuze proces. Daarbij zal ook bekeken worden in hoeverre er gebruik wordt gemaakt van de 
instrumenten die aangeboden worden door de overheid en Hoger Onderwijsinstellingen. Met dit 
gedeelte van het praktijkonderzoek zal deelvraag 2 worden beantwoord. Het tweede deel van het 
praktijkonderzoek zal zich richten op de informatiebehoefte van de leerlingen over het 
onderwijsniveau, de instelling en de studie (zie §2.2). Hierbij wordt bekeken in hoeverre de 
aangeboden instrumenten aansluiten op de informatiebehoefte en waar eventueel nog verbetering 
zou kunnen plaatsvinden. Hiermee zal deelvraag 3 worden beantwoord. Nadat deze drie deelvragen 
zijn beantwoord, kan het antwoord op deelvraag 4 worden geformuleerd.  
 

3.5 Het verzamelen van data 
In dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van kwalitatieve data. Er wordt een case studie uitgevoerd 
op twee verschillende middelbare scholen. De kwalitatieve data zal worden verzameld onder de 
decanen en de leerlingen.  
De scholen die voor het praktijkonderzoek geselecteerd zijn en voldoen aan de eerder genoemde 
selectiecriteria, zijn het Twents Carmel College locatie De Thij (verder: TCC de Thij) in Oldenzaal en de 
OSG Erasmus in Almelo. Deze scholen zijn onderdeel van twee grote scholengemeenschappen in de 
regio en bevinden zich in twee verschillende steden. Dit geeft een goede garantie dat de scholen 
onafhankelijk van elkaar werken en een verschillend beleid voeren op het gebied van 
studiekeuzebegeleiding. Beide scholen hebben Havo- en Vwo-leerlingen. Vanwege goede contacten 
met de twee scholen, kunnen er op korte termijn afspraken worden gemaakt.  
Het eerste deel van het praktijkonderzoek zal bestaan uit interviews met decanen van de twee 
middelbare scholen. Decanen worden namelijk belast met de taak om invulling te geven aan de 
studiekeuzebegeleiding (VO-Raad, 2011). Deze interviews zullen hoofdzakelijk gaan over het beleid 
dat door de decanen wordt gevoerd om het studiekeuzeproces te begeleiden. Worden er 
beroepskeuzetesten afgenomen? Hoe gaan zij om met voorlichtingsdagen van het hogere onderwijs? 
Welke informatie reiken zij verder aan ten behoeve van het proces? In hoeverre zien zij het als hun 
verantwoordelijkheid om de leerlingen te begeleiden in dit keuzeproces? Al dit soort vragen zullen 
door middel van de interviews worden beantwoord. Er is gekozen voor interviews boven 
vragenlijsten, omdat vragenlijsten de beperking hebben dat er niet kan worden doorgevraagd. De 
interviews zorgen ervoor dat het beleid van de middelbare school en de bijbehorende instrumenten 
goed in kaart kunnen worden gebracht.  
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In het tweede deel van het praktijkonderzoek zullen de leerlingen van de twee middelbare scholen 
worden bevraagd. De leerlingen van TCC de Thij zullen bevraagd worden tijdens een focusgroep. 
Deze focusgroep zal bestaan uit Havo- en Vwo-leerlingen. Door gebruik te maken van een focusgroep 
kan er meer diepte-informatie worden verworven over waarom een bepaald instrument al dan niet 
bijdraagt aan een goede studiekeuze. De mogelijkheid bestaat dat instrumenten op zichzelf goed zijn, 
maar dat er in de uitvoering tekort wordt geschoten. Door het houden van focusgroepen kan hier 
een onderscheid in worden gemaakt. De leerlingen van het Erasmus zullen worden bevraagd door 
middel van een survey. Met de survey kunnen meer leerlingen worden bereikt dan met een 
focusgroep. Hierdoor kan er een meer gebalanceerd beeld worden gegeven over de verschillende 
instrumenten. De survey zal gehouden worden onder Havo en Vwo leerlingen.  
De keuze voor twee methodes heeft mede te maken met het naderen van de zomervakantie. Door 
tijdgebrek is het niet mogelijk gebleken om op beide scholen dezelfde methode toe te passen. Omdat 
het beleid van de twee scholen zal verschillen, zullen de vragen die aan de leerlingen worden gesteld 
ook voor een groot deel van elkaar verschillen. Er is daarom ook geen sterke noodzaak om op beide 
scholen dezelfde methode toe te passen. Om de resultaten wel enigszins te kunnen vergelijken, zal 
de vraagstelling bij de twee methodes zoveel mogelijk overeenkomen en zullen de resultaten worden 
weergegeven in percentages.  
Op beide middelbare scholen zal er gebruik worden gemaakt van twee vooreindexamenklassen. De 
keuze voor vooreindexamenklassen boven eindexamenklassen is puur op basis van praktische 
redenen. De eindexamens zijn in mei/juni en daarom is het niet mogelijk deze leerlingen nog extra te 
belasten in deze periode. Bovendien zou de keuze voor een vervolgopleiding niet aan het eind van de 
middelbare school moeten plaatsvinden, maar zou het een longitudinaal proces moeten zijn dat 
tijdens de middelbare schooltijd doorloopt, hoofdzakelijk in de bovenbouw. Daarom is het des te 
meer interessant om te bekijken hoever deze leerlingen al zijn in dit proces in de 
vooreindexamenklas. Deze leerlingen zal worden gevraagd of ze al weten wat ze willen doen in de 
toekomst, op basis waarvan ze die keuze hebben gemaakt en of ze hierbij gebruik hebben gemaakt 
van de instrumenten die aangeboden zijn door de middelbare school en/of door de overheid of 
centrale nationale instanties. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de eerder genoemde website 
Studiekeuze123. Bij de focusgroep en de survey zal er goed gebruik kunnen maken van de informatie 
die verkregen is tijdens de interviews met de decanen. Verder wordt er geprobeerd te achterhalen 
wat leerlingen, naast de instrumenten die aangeboden zijn door de middelbare school, hebben 
gebruikt/gebruiken om een goede studiekeuze te maken. Bijvoorbeeld of ze de keuze meer baseren 
op wat ouders hun adviseren. Tenslotte zal de leerlingen worden gevraagd of ze zelf ideeën hebben 
voor de verbetering van de begeleiding vanuit de middelbare school.  
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Hoofdstuk 4. Instrumenten aangeboden door externen  
In dit hoofdstuk wordt deelvraag 1 behandeld. Deze deelvraag luidt: 
 

‘Welke instrumenten worden aangeboden door Hoger Onderwijsinstellingen en de overheid ten 
behoeve van de studiekeuze?’ 

 
Naast de twee actoren, Hoger Onderwijsinstellingen (verder: HOI’s) en de overheid, is er tijdens het 
praktijkonderzoek een derde actor geïdentificeerd. Dit is de Decanenkring Twente/Oost-Gelderland, 
die voorlichtingen aanbiedt op regionaal niveau in samenwerking met de Universiteit Twente 
(verder: UT) en het Saxion.  Deze actor zal in dit hoofdstuk worden meegenomen. 
 

4.1 Hoger Onderwijsinstellingen 
HOI’s bieden onderwijs aan op het Hbo en het WO niveau. Via websites, brochures en advertenties 
kunnen aankomende studenten worden geïnformeerd over de instelling en de verschillende studies. 
Ook worden er verschillende voorlichtingen gegeven. Uit eerder onderzoek dit jaar van de Landelijke 
Studentenvakbond (LSVb) is gebleken dat de brochures die worden aangeboden over het algemeen 
van slechte kwaliteit zijn, subjectieve informatie bevatten en mogelijk zelfs misleidend zijn 
(Landelijke Studenten Vakbond, 2011). Deze brochures zijn een belangrijk onderdeel van de 
studievoorlichting via internet, opendagen, enzovoorts. 
Niet alle instrumenten zullen in dit onderzoek worden meegenomen, het beperkt zich tot de 
instrumenten die in meer of mindere mate actieve deelname vereisen. Binnen de actor HOI’s kan er 
opnieuw een onderscheid worden gemaakt in HOI’s in het algemeen en HOI’s op regionaal niveau 
(Twente). HOI’s op regionaal niveau ontwikkelen zelf instrumenten ten behoeve van het 
studiekeuzeproces, die niet per definitie landelijk worden ingezet. 
 

4.1.1 Hoger Onderwijsinstellingen algemeen 
Door HOI’s in het algemeen worden opendagen en meeloopdagen aangeboden. Deze instrumenten 
worden hieronder kort uiteengezet.  
 
Opendagen:  
Op een opendag kan een aankomend student op bezoek gaan bij verschillende HOI’s. Hier kan er 
informatie worden verworven over de studie en over de instelling zelf. Een opendag is nuttig en 
gemakkelijk, wanneer men informatie wil verwerven over verschillende aspecten van het studeren. 
Hierbij kan gedacht worden aan de studie, de onderwijsinstelling, studeren en het studentenleven. 
Manieren hiervoor zijn bijvoorbeeld het volgen van  voorlichtingen en in gesprek gaan met docenten 
en studenten tijdens die opendag (InfoNu, 2007).  
 
Meeloopdagen:  
Tijdens een meeloopdag wordt door een aankomend student ervaren hoe een specifieke studie is 
ingericht. De aankomen student kiest zelf de studie en de instelling en wordt vervolgens op 
sleeptouw genomen door een student van desbetreffende studie. Er kunnen hoor- en/of 
werkcolleges en een rondleiding worden gevolgd. Daarnaast kan er gesproken worden met 
verschillende studenten en kunnen er studentenverenigingen worden bezocht (VU, 2008).  
 

4.1.2 Hoger Onderwijsinstellingen op regionaal niveau 
De Hoger Onderwijsinstellingen op regionaal niveau zijn UT, Saxion, ArtEZ en Edith Stein. De 
instrumenten die worden aangeboden, naast de opendag en de meeloopdag, worden hierna 
weergegeven. Deze instrumenten zijn ontwikkeld door de instelling zelf of door samenwerking 
tussen de verschillende instellingen.  
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1op1 (UT):  
De UT biedt onder de naam Twente Academy het ‘1op1’ traject aan voor  vijfdeklas Vwoleerlingen. 
Wanneer een leerling deelneemt aan dit traject, wordt hij/zij begeleid door studenten, die samen 
met de leerling aan een studiekeuzeplan gaan werken. Dit traject duurt een jaar, waarbij de leerling 
maandelijks contact heeft met de studenten. Op deze manier kan er tijdig tot een goede studiekeuze 
komen. Deelname is tegen een betaling van 100, - euro. De verantwoordelijkheid dat een leerling de 
verplichting nakomt, wordt door de middelbare school op zich genomen door middel van een 
overeenkomst (Universiteit Twente, 2010). 
 
Kennismaken met economie (Saxion):   
Saxion biedt binnen dit instrument twee verschillende programma’s aan, namelijk (1) algemene 
voorlichting met een workshop ‘Kennis met Economie’ voor 4-Havoleerlingen en (2) Masterclass 
‘Economie en Ondernemen’ voor 5-Havoleerlingen. De gedachte hierachter is dat er duidelijkheid 
moet bestaan onder leerlingen van het voortgezet onderwijs over de verschillen tussen meerdere 
Hbo-studies op economisch gebied  (Saxion).  
Vierdeklas Havoleerlingen met een Economie&Maatschappij profiel krijgen informatie over 
verschillende studies, een workshop over economie in het dagelijks leven en een rondleiding.  
Vijfdeklas Havoleerlingen met een Economie&Maatschappij profiel krijgen een uitgebreider 
programma. Ze werken 12 weken lang, 2 uur in de week, in groepsverband aan een project, wat 
tegelijkertijd het profielwerkstuk is (Saxion).   
 
Studie try-outs (UT, Saxion, ArtEZ, Edith Stein):  
Het is voor een leerling uit 4/5 Havo of 5/6 Vwo mogelijk om zich in te schrijven voor een Studie try-
out. Deze Studie try-out is verbonden aan een studie op de eerder genoemde instellingen en bestaat 
uit meerdere bijeenkomsten. Tijdens de bijeenkomsten komen studiegerelateerde onderwerpen aan 
bod en worden er verschillende opdrachten opgegeven. De uren die besteedt worden kunnen in de 
vrije studieruimte van de leerling worden bijgeschreven. Voor een aantal van de Studie try-outs is het 
mogelijk een certificaat te behalen (LinX, 2010, pp. 3-4). 
Leerlingen van scholen die aangesloten zijn bij LinX Oost of LinX West kunnen gratis deelnemen. Voor 
de overige leerlingen geldt een vergoeding van 75, - euro per persoon, die wordt gefactureerd aan de 
school (LinX, 2010, p. 3).  
 

4.2 De overheid 
De overheid initieert verschillende onderzoeken naar studiekeuze. De overheid fungeert hierbij als 
opdrachtgever. Een voorbeeld hiervan is ReaserchNed, een onderzoeksinstituut dat jaarlijks de 
Studentenmonitor Hoger Onderwijs uitbrengt (ResearchNed, 2008). Maar er wordt ook opdracht 
gegeven tot eenmalig onderzoek, zoals bij de SURFfoundation, een stichting die de opdracht kreeg 
om te onderzoeken of studiekeuzegesprekken in het hoger onderwijs leiden tot een beter matching 
tussen student en studie (SURFfoundation, 2010).  
Naast het initiëren van onderzoek, is de overheid is ook een initiatiefnemer van het ontwikkelen van 
instrumenten. Ten eerste subsidieert de overheid de website Studiekeuze123 (Ministerie van OCW, 
2008, p. 5). Ten tweede is de overheid de opdrachtgever voor de ontwikkeling van de Keuzegids 
Hoger Onderwijs (Kwaliteitscollege voor Studiekeuze-Informatie, 2005, p. 3). Deze instrumenten 
zullen hieronder worden uiteengezet. 
 
Studiekeuze123:  
De website Studiekeuze123 is ontwikkeld voor leerlingen en studenten die een keuze moeten maken 
tussen opleidingen in het hoger onderwijs. Op de website kunnen de opleidingen met elkaar worden 
vergeleken op basis van 60 verschillende criteria. Hierbij kan gedacht worden aan de kwaliteit van de 
opleiding, het studentenoordeel over docenten, het bruto startsalaris na het volgen van een 
opleiding en de gemiddelde kamerhuur in een studentenstad. Het aanbod van opleidingen in het 
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Nederlandse hoger onderwijs wordt door middel van de website transparant gemaakt. De website 
wordt gerealiseerd door Stichting Studiekeuze123. Deze beoogt onafhankelijke en betrouwbare 
informatie te geven over het hoger onderwijs. Hierbij spelen commerciële belangen geen rol 
(Stichting Studiekeuze123, 2010).  
 
Keuzegids Hoger Onderwijs:  
Om duidelijkheid te scheppen over wat er van een opleiding kan worden verwacht, hoe hoog de 
onderwijskwaliteit op een bepaalde instelling/studie is en wat de baankansen zijn is de Keuzegids 
ontwikkeld. De Keuzegids biedt heldere vergelijkende informatie over opleidingen. De Keuzegids 
heeft verschillende edities voor Mbo-opleidingen, Hbo-opleidingen, Deeltijdopleidingen, 
universiteiten en Masters. Iedere editie is verkrijgbaar voor 25, - euro per stuk, maar kan ook digitaal 
worden aangekocht door een school (Centrum Hoger Onderwijs Informatie).  
 

4.3 Decanenkring Twente/Oost-Gelderland 
Naar aanleiding van de interviews is er een nieuwe actor geïdentificeerd, namelijk de Decanenkring. 
Bij de Decanenkring Twente/Oost-Gelderland (verder: de Decanenkring) zitten 20 á 22 scholen uit de 
regio aangesloten en in samenwerking met de UT en Saxion worden instrumenten ontwikkeld ten 
behoeve van het studiekeuzeproces. De Decanenkring komt regelmatig bij elkaar voor overleg, 
namelijk zes keer per jaar. Een concreet instrument dat in deze kring ontwikkeld is, is een 
voorlichting voor de leerlingen van de aangesloten scholen (Bijlage 2&3). 
 
Voorlichting:  
Deze voorlichting wordt één keer per jaar gegeven en richt zich op de oriënterende fase van de 
leerling. Om deze reden wordt er een breed programma aangeboden. De voorlichting kan opgedeeld 
worden in twee programma’s. Ten eerste is er een programma voor leerlingen die een 
vervolgopleiding willen volgen op het WO. De voorlichting voor deze leerlingen vindt in de middag 
plaats op de UT. Ten tweede is er een programma voor leerlingen die een vervolgopleiding willen 
volgen op het Hbo. Deze voorlichting wordt in de avond gegeven op Scholengemeenschap de 
Grundel in Hengelo (Bijlage 2&3).  
Bij beide voorlichtingen is het onderwerp van gesprek de aansluiting van de middelbare school op 
een Hoger Onderwijsinstelling. Leerlingen kunnen verschillende voorlichtingen volgen met een 
tijdsduur van ±45 minuten. Met de UT en het Saxion zijn afspraken gemaakt om tijdens de 
voorlichting een klustering van opleidingen aan te bieden. Zo wordt er dus een meer algemeen beeld 
gecreëerd over verschillende sectoren. Dit is ook het punt waarop de voorlichting verschilt van meer 
algemene voorlichtingen die bijvoorbeeld worden gegeven tijdens opendagen. Wanneer een leerling 
echt de diepte in wil duiken met een opleiding, zal hij/zij op de instelling zelf moeten gaan kijken 
(Bijlage 2&3).  
 

4.4 Beantwoording van de deelvraag 
De instrumenten die worden aangeboden door HOI’s, zijn instrumenten die actieve deelname vragen 
van de leerling. Dit betekent dat de leerling in ieder geval naar de instelling zelf toe moet. De 
opendag en 1op1 zijn instrumenten die voorzien in meer algemene informatie over verschillende 
instellingen en opleidingen. De meeloopdag geeft meer specifieke informatie over een bepaalde 
instelling en opleiding, de wijze waarop er les wordt gegeven en hoe een studentenleven er uit ziet. 
Tot slot voorzien Kennismaken met Economie en de Studie try-outs in meer praktische informatie 
over hoe een bepaalde opleiding is ingericht en welke stof er wordt aangeboden. Alle instrumenten 
van de HOI’s voorzien in meer of minder mate in de informatiebehoefte.  
De instrumenten die worden aangeboden door de overheid, zijn instrumenten die geen actieve 
deelname vragen. Leerlingen kunnen via het internet informatie verkrijgen over de kwaliteit van de 
instelling en de studie, het toekomstig inkomen kan worden bekeken en er kunnen verschillende 
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vergelijkingen worden uitgevoerd over het aanbod van studies in Nederland. De instrumenten 
Sutdiekeuze123 en Keuzegids Hoger Onderwijs voorzien in de informatiebehoefte van leerlingen.   
Het instrument dat wordt aangeboden door de Decanenkring, de voorlichting, is een instrument dat 
de overgang van middelbare school naar HOI centraal zet. De informatie die verkregen wordt is meer 
algemeen. De voorlichtingen zelf geven hoofdzakelijk aandacht aan een klustering van opleidingen. 
Dit instrument voorziet in de informatiebehoefte van de leerlingen.   
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Hoofdstuk 5. Middelbare scholen 
In dit hoofdstuk wordt deelvraag 2 behandeld. De deelvraag is: 
 
‘Wat is het proces van studiekeuzevoorlichting op de twee geselecteerde middelbare scholen en welke 

instrumenten voor studiekeuzebegeleiding worden in dit proces ingezet?’ 
 
De twee geselecteerde scholen zijn het TCC de Thij en het OSG Erasmus. Om deze vraag te 
beantwoorden is op beide scholen een interview gehouden met de decanen van Havo en Vwo. De 
interviewvragen die hier vooraf voor zijn opgesteld zijn te vinden in Bijlage 1. Per school zal 
hieronder een weergave worden gegeven van het proces van voorlichting met aansluitend de eigen 
ingezette instrumenten.  
 

5.1 OSG Erasmus 
OSG Erasmus is een openbare scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs en heeft de 
afdelingen praktijkonderwijs, Vmbo, Havo, Vwo en Gymnasium. Verdraagzaamheid en respect voor 
andermans opvattingen en overtuigingen staan hoog in het vaandel. Er wordt gestreefd naar goede 
persoonlijke begeleiding van leerlingen bij het ontdekken van eigen mogelijkheden en het maken van 
keuzes. Iedere leerling moet in staat zijn om zijn of haar eigen unieke capaciteiten te ontwikkelen 
(OSG Erasmus, 2011). De vestiging van OSG Erasmus, die heeft meegewerkt aan dit onderzoek, is de 
vestiging Havo/Vwo (verder: Erasmus). De decanen, Martie Kwaks en Mini Eshuis, zijn hiervoor 
geïnterviewd (Bijlage 2).  
 

5.1.1 Proces van voorlichting 
Op het Erasmus start de studiekeuzebegeleiding in de derde klas. Hier gaat het nog hoofdzakelijk om 
de profielkeuze van de leerling. De methode die de school gebruikt is Keuzeweb, een digitale 
leeromgeving. Ook worden er beroepskeuzetesten afgenomen, maar hier wordt niet al te veel 
waarde aan gehecht (Bijlage 2).  
Het feitelijke studiekeuzeproces begint in de vierde klas. Hier wordt er verder gewerkt met 
Keuzeweb. De mentoren zijn verantwoordelijk voor de uitvoering in de klas. Hiervoor is een speciaal 
mentoruur ingeroosterd. Er wordt gereflecteerd op de profielkeuze, om daarna toe te kunnen 
werken naar voorlichtingen, die worden georganiseerd vanuit de Decanenkring. Leerlingen moeten 
hiervoor opdrachten maken, die worden aangeboden via Keuzeweb. In de vijfde klas worden 
leerlingen gestimuleerd om naar opendagen en meeloopdagen te gaan. Ze zijn verplicht om beide 
activiteiten minimaal één keer te ondernemen. Voor Havoleerlingen wordt verder nog verplicht 
gesteld, dat ze in het profielwerkstuk een koppeling maken met een opleiding in het Hbo 
beroepsveld. In het eindexamenjaar wordt er voor de leerlingen een Studiekeuzemiddag 
georganiseerd. Hier worden verschillende activiteiten georganiseerd om de leerlingen een stap 
verder te helpen (Bijlage 2).  
Ieder jaar wordt er een voorlichtingsmarkt georganiseerd door de school in samenwerking met oud-
leerlingen. Ook kunnen leerlingen een gesprek aanvragen met de mentor of de decaan om te praten 
over studiekeuze. Daarnaast biedt de school de mogelijkheid voor leerlingen om mee te doen aan 
verschillende projecten buiten de school, zoals de Studie try-out en het 1op1-traject. Bovendien 
biedt de school een vergoeding van de helft van de kosten voor 1op1, deze vergoeding komt neer op 
een bedrag van 50, - euro (Bijlage2).  
De decanen zijn van mening dat de rol van ouders in het studiekeuzeproces van groot belang is. Zij 
kennen hun kind het beste en zullen dus ook goed kunnen aangeven waar hun kind al dan niet 
geschikt voor is. Ze dienen als een soort spiegelfunctie. Om de ouders te betrekken worden er 
ouderavonden georganiseerd. In de derde klas vindt deze ouderavond twee keer plaats, in de 
vervolgjaren is er elk jaar één ouderavond aan het begin van schooljaar. Zo kan er aan ouders 
duidelijk worden gemaakt wat het doel is van dat jaar. Er worden brochures uitgedeeld voor de 
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opendagen, meeloopdagen, enzovoorts. Naast de ouderavonden worden ouders ook betrokken bij 
een aantal opdrachten die op Keuzeweb staan. Deze opdrachten moeten door de ouders worden 
ingevuld, eventueel samen met het kind (Bijlage 2).  
Voor het proces van voorlichting zijn geen kwaliteitseisen opgesteld. De decanen zelf bepalen het 
beleid en de norm. Er worden problemen ervaren met het bepalen van de norm, omdat er geen 
feedback is vanuit HOI’s. De beslissingen over welke instrumenten wel of niet worden ingezet, 
worden mede gemaakt op basis van onderzoek uitgevoerd door de UT en het Saxion. Ook vindt er 
een terugkoppeling plaats vanuit de mentoren, waarna de decanen het beleid kunnen aanpassen 
(Bijlage 2).   
De decanen hebben het idee dat wanneer leerlingen het gehele studiekeuzetraject hebben 
doorlopen, ze ook een goede keuze kunnen maken. Echter ligt een groot gedeelte hiervan ook bij de 
leerlingen zelf. Sommige leerlingen vertonen gewenst gedrag, waardoor gedacht wordt dat ze een 
goede studiekeuze hebben gemaakt, terwijl dit niet perse zo hoeft te zijn. Wat hierbij moet worden 
meegenomen is dat leerlingen vaak ook andere criteria hebben om voor een bepaalde studie te 
kiezen. Zo speelt de afstand een rol, maar ook het studentenleven in een bepaalde stad en of er al 
dan niet vrienden op de gekozen instelling gaan studeren (Bijlage 2).  
 

5.1.2 Instrumenten 
De instrumenten die hieronder zijn uitgewerkt, zijn instrumenten die specifiek door de school zelf 
worden ingezet en gericht zijn op de leerling.  
 
Keuzeweb (opdrachten) 
Dit is een digitale methode waar leerlingen thuis en op school mee aan de slag kunnen. Deze 
methode dient als basis voor alle andere activiteiten omtrent het studiekeuzeproces. De website 
biedt verschillende opdrachten aan. Een deel van deze opdrachten zijn bestaande opdrachten vanuit 
de methode, maar er zijn ook opdrachten bij, die ontwikkeld zijn door de decanen zelf. De 
opdrachten zijn verbonden aan een leerjaar en geven onder andere informatie over het 
onderwijsniveau (Hbo of WO), de verschillende studies en de verschillende instellingen. Ook zijn de 
opdrachten gericht op het ontdekken van eigen competenties en interesses. Naast de opdrachten 
staan er verwijzingen op naar interessante websites, zoals Studiekeuze123.  
 
Voorlichtingsmarkt oud-leerlingen 
De voorlichtingsmarkt in samenwerking met oud-leerlingen wordt ieder jaar georganiseerd. Binnen 
deze voorlichtingsmarkt staan drie aspecten centraal. Ten eerste de voorlichting over verschillende 
opleidingen. Ten tweede de studentenkant, dus hoe het leven er uit ziet als een student. En tot slot 
het financiële aspect van studeren.  
 
Mentoruur 
Iedere klas krijgt een mentor toegewezen. Leerlingen kunnen tijdens een ingeroosterd mentoruur 
aan de slag met de opdrachten op Keuzeweb. De mentor heeft hierbij een ondersteunende taak en 
kijkt mee over de schouder van de leerling. Het is de taak van de mentor om te controleren of de 
leerling de opdrachten daadwerkelijk maakt.  
 
Gesprek mentor/decaan 
Leerlingen kunnen een gesprek aanvragen met de mentor of de decaan. Hier kan dan gesproken 
worden over de voortgang van de studiekeuze en, als ze een keuze hebben gemaakt, welke motivatie 
ze hebben om ergens voor te kiezen. 
 
Studiekeuzemiddag 
De Studiekeuzemiddag wordt ieder jaar in april georganiseerd voor eindexamenleerlingen. Het doel 
van deze middag is drieledig. Ten eerste zijn er leerlingen die al wel gekozen hebben, maar nog niet 
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alle formaliteiten voor elkaar hebben. Dit kan dan op dat moment worden geregeld. Denk hierbij aan 
het inschrijven voor een opleiding, het aanvragen een DigiD, enzovoorts. Ten tweede zijn er 
leerlingen die al redelijk weten wat ze willen, maar nog moeten kiezen voor een specifieke opleiding. 
Hiervoor zijn er spellen bedacht waar leerlingen mee aan de gang kunnen, bijvoorbeeld een kaartspel 
dat kan verduidelijk wat wel of niet bij een bepaald persoon past. Tot slot zijn er ook leerlingen die 
nog steeds geen idee hebben welke studie ze moeten kiezen. Hiervoor is een spel ontwikkeld, 
genaamd ‘Creatief Matchen’. In dit spel worden leerlingen, die elkaar redelijk goed kennen, aan 
elkaar gematcht. Doel van het spel is te achterhalen wat de interesses van jezelf en de ander zijn. 
 

5.2 TCC de Thij 
Het Twents Carmel College is een Rooms-katholieke scholengemeenschap voor het voortgezet 
onderwijs met de afdelingen Praktijkonderwijs, LWOO, VMBO, Havo en Vwo (atheneum en 
gymnasium). Het TCC heeft zelfverantwoordelijkheid, betrokkenheid en respect hoog in het vaandel 
staan. Er wordt gestreefd naar onderwijs op maat en maximale ontplooiing. Talent wordt daarom 
gestimuleerd (Twents Carmel College, 2011). 
Het TCC heeft verschillende locaties, locatie de Thij heeft meegewerkt aan dit onderzoek. De 
decanen Havo en Vwo, Anita Vermaas en Wilma Navis, hebben meegewerkt aan dit onderzoek door 
middel van een interview (Bijlage 3).  
 

5.2.1 Proces van voorlichting 
Op TCC de Thij begint het studiekeuzeproces in de derde klas met de profielkeuze. Hiervoor wordt 
het digitale programma ‘Schooltraject’ ingezet, waarop leerlingen vragenlijsten kunnen invullen om 
een goed zelfbeeld te krijgen. Daarnaast zijn er eigen opdrachten geformuleerd. Ook wordt er een 
Realgame georganiseerd, waarbij leerlingen een beroep gaan uitdiepen met de daarbij behorende 
financiële consequenties (Bijlage 3). 
Het feitelijke studiekeuzeproces begint in de vierde klas. De basis hiervoor is Loopbaanoriëntatie en 
begeleiding (LOB). Dit houdt in dat er 40 uur per jaar aan LOB opgenomen wordt in de studielast van 
de leerling in de bovenbouw. LOB is ook een onderdeel op het rapport. De leerling dient zelf een plan 
van aanpak te schrijven over de invulling van die 40 uur. Hieronder valt in principe alles wat met 
studiekeuze te maken heeft. De mentor controleert het plan van aanpak en de uitvoering ervan 
tijdens voortgangsgesprekken. Dit komt in principe neer op het afvinken van activiteiten die een 
leerling heeft gedaan. Er zijn verder geen mentoruren ingeroosterd (Bijlage 3).  
De leerlingen worden gestimuleerd om verschillende activiteiten te ondernemen. Er worden 
opdrachten aangeboden via een digitale leeromgeving, genaamd Teletop. Van deze opdrachten 
worden er alleen in de vierde klas een aantal verplicht, namelijk meelopen met een 
beroepsbeoefenaar, voorlichtingen/opendagen volgen en het maken van de advertentieopdracht. 
Ook krijgen de leerlingen de ruimte om deel te nemen aan de activiteiten die georganiseerd zijn door 
de HOI’s. Met activiteiten wordt gedoeld op de verschillende instrumenten van de HOI’s (opendagen, 
meeloopdagen, Studie try-outs, Masterclass Economie en 1op1). Deze instrumenten worden onder 
de aandacht gebracht door middel van brochures. Voor deelname aan een dergelijk instrument, 
wordt geen vergoeding geboden vanuit de school. Naast de instrumenten van de HOI’s wordt er op 
het TCC de Thij ook de voorlichting aangeboden, die georganiseerd wordt vanuit de Decanenkring 
(Bijlage 3). 
De ouders worden bij het proces betrokken door middel van informatieavonden. In de derde klas 
vinden hier er twee van plaats, tijdens de opvolgende jaren in de bovenbouw is er ieder jaar één 
informatieavond. In de bovenbouw wordt tijdens deze avonden besproken wat het doel is van dat 
jaar. Ter afsluiting is er een kennismaking tussen ouder en mentor. Er zijn dan geen leerlingen bij 
aanwezig. Naast de informatieavonden hebben ouders de mogelijkheid om met de mentor over de 
LOB van hun kind te spreken tijdens 10-minuten gesprekken. Deze 10-minuten gesprekken worden 
gehouden naar aanleiding van het rapport en de studievoortgang, en zoals eerder genoemd is LOB 
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onderdeel van het rapport. De ouders kunnen dan het initiatief nemen om het onderwerp LOB te 
bespreken. De mentor bespreekt LOB alleen wanneer er in de studievoortgang van de leerling er 
aanleiding toe is (Bijlage 3).  
Voor het proces van voorlichting zijn geen kwaliteitseisen opgesteld. Er wordt wel ieder jaar 
geëvalueerd met mentoren en op basis daarvan worden er dingen veranderd of aangepast. Hier staat 
vooral centraal of het werkbaar is voor de mentor. Wat door de decanen wordt ervaren als goede 
instrumenten, zijn instrumenten waarbij de leerling echt kan proeven van een opleiding, zoals de 
Studie try-outs en de meeloopdagen (Bijlage 3).  
Het is voor de decanen moeilijk te bepalen of leerlingen daadwerkelijk een goede keuze maken, 
omdat het initiatief voor een groot deel bij de leerling zelf ligt. Leerlingen krijgen een open 
programma, zodat ze het kunnen invullen naar eigen behoefte. De verwachting is dat wanneer alles 
als een verplichting wordt gezien, de leerling er nog minder van opsteekt. Ook ligt een groot deel bij 
de mentor, omdat de mentor de opdrachten doorspreekt met de leerling en dan kan bepalen of er 
serieus aan LOB wordt gewerkt (Bijlage 3).   
 

5.2.2 Instrumenten 
De instrumenten die hieronder zijn uitgewerkt, zijn instrumenten die specifiek door de school zelf 
worden ingezet en gericht zijn op de leerling.  
 
LOB 
Loopbaanoriëntatie en –begeleiding houdt in dat er 40 uur aan studielast per jaar moet worden 
besteed aan studiekeuze. Het moet worden gezien als een soort overkoepelend instrument. De 
mogelijkheid om dit op te nemen in de studielast is geboden door de overheid en de school heeft 
hier gebruik van gemaakt. Binnen LOB op TCC de Thij is niets gedefinieerd, maar omdat leerlingen de 
verplichting hebben om 40 uur vol te maken, moeten ze wel activiteiten ondernemen. In principe kan 
een leerling alles doen wat iets met studiekeuze te maken heeft, mits het is goedgekeurd door de 
mentor, het is dus een soort vrije ruimte. Hiervoor dient er aan het begin van het jaar een plan van 
aanpak te worden geschreven door de leerling. Het schrijven van een plan van aanpak kan worden 
gezien als een vast onderdeel van LOB.  
 
Voortgangsgesprekken mentor 
Een paar keer per jaar zijn er voortgangsgesprekken tussen de mentor en de leerling. Tijdens deze 
gesprekken komt aan bod hoe een leerling in zijn/haar vel zit, wat de status is van het keuzeproces 
en hoe de resultaten zijn die op school zijn behaald. De mentor zal tijdens deze gesprekken het plan 
van aanpak goedkeuren en beoordelen of er vervolgens ook voldoende aan LOB is gewerkt. 
 
Opdrachten Teletop 
Op de digitale leeromgeving Teletop staan opdrachten die ontwikkeld zijn door de decanen. Deze 
opdrachten hebben als doel om de leerling een stap verder te helpen in de oriëntatie op studies en 
bijbehorende beroepen. Ook worden er verschillende websites aangeboden, zoals Studiekeuze123, 
die interessant kunnen zijn voor de oriëntatie van de leerling.  
 
Verplichte opdrachten 
In de vierde klas wordt er een drietal verplichte opdrachten gegeven. De eerste opdracht is het 
meelopen met een beroepsbeoefenaar naar keuze. De tweede opdracht is het volgen van de 
voorlichting die georganiseerd is door de Decanenkring. En de derde opdracht is een 
advertentieopdracht, waarbij de leerling vanuit de eigen interesse vijf advertenties 
(vacatures/krantenartikelen) moet zoeken over een mogelijk toekomstig beroep.  
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5.3 Beantwoording van de deelvraag 
Op het Erasmus is er een actieve houding ten opzichte van het proces van voorlichting. Het beleid 
voor dit proces is opgesteld door de decanen. Er zijn geen kwaliteitseisen opgesteld, de decanen 
bepalen zelf de norm waaraan dit proces moet voldoen.  
Er is een vast uur ingeroosterd ten behoeve van de studiekeuzebegeleiding door de mentor. Hier 
wordt er gewerkt aan de opdrachten op Keuzeweb. Daarnaast worden er verschillende activiteiten 
verplicht gesteld, zoals het volgen van een opendag en een meeloopdag. Ook worden er 
verschillende activiteiten door de school zelf georganiseerd. Instrumenten van externen worden 
onder de aandacht gebracht door middel van brochures en links op Keuzeweb. Het Erasmus maakt 
daarnaast gebruik van de voorlichting die georganiseerd wordt vanuit de Decanenkring en stimuleert 
deelname aan het instrument 1op1 van de UT, door een vergoeding aan te bieden voor de kosten 
van dit instrument van 50, - euro. De ouders worden bij het studiekeuzeproces betrokken door 
middel van ouderavonden en opdrachten op Keuzeweb.  
De instrumenten die worden aangeboden door het Erasmus zijn divers. Het instrument Keuzeweb 
voldoet aan de eerder geformuleerde informatiebehoefte, namelijk de behoefte aan informatie over 
onderwijsniveau, studies en instellingen. De voorlichtingsmarkt door oud-leerlingen voorziet in de 
behoefte aan informatie over studies, maar belicht ook andere aspecten, zoals het studentenleven 
en de financiële consequenties. Vanuit de theorie gezien voorzien het mentoruur, het gesprek met 
de mentor/decaan en de Studiekeuzemiddag niet in de informatiebehoefte. Vanuit de interviews kan 
worden geconcludeerd dat deze instrumenten wel zorg dragen voor de begeleiding bij het vinden 
van juiste informatie, het maken van een studiekeuze en het geven van een motivatie voor een 
bepaalde studiekeuze.   
Op TCC de Thij is er een meer afwachtende houding ten opzichte van het proces van voorlichting. 
Hoewel het werken aan de studiekeuze in de vorm van uren is opgenomen in de studielast, zijn 
leerlingen bij het verwerven van informatie en het volgen van activiteiten teruggeworpen op de 
eigen verantwoordelijkheid. Ze moeten in grote lijnen zelf bepalen wat ze gaan doen om verder te 
komen in het studiekeuzeproces door middel van het schrijven van een plan van aanpak.  
Het beleid dat gevoerd wordt omtrent het proces van voorlichting is opgesteld door de decanen. Er 
zijn geen kwaliteitseisen aan dit beleid gesteld. Leerlingen worden wel op voortgang gecontroleerd 
door de mentor. Er wordt in het proces van voorlichting één instrument verplicht gesteld, dit 
instrument bestaat uit drie verplichte opdrachten. Één van deze opdrachten is het volgen van de 
voorlichting die georganiseerd wordt vanuit de Decanenkring. 
De instrumenten die worden aangeboden door TCC de Thij zijn op het eerste oog niet divers. Er zijn 
verschillende opdrachten ontwikkeld en er bestaat de mogelijkheid om voortgangsgesprekken te 
voeren met de mentor. Er worden buiten deze instrumenten om geen extra activiteiten 
georganiseerd door de school zelf. Wel worden de instrumenten van externen onder de aandacht 
gebracht door brochures en wordt de voorlichting van de Decanenkring aangeboden.  
Van de verschillende instrumenten van TCC de Thij zal moeten worden bekeken of ze voorzien in de 
informatiebehoefte afgeleid uit de theorie. Wanneer er wordt gekeken naar LOB is het moeilijk te 
bepalen of LOB voorziet in de informatiebehoefte. Dit is namelijk afhankelijk van hoe de leerling het 
plan van aanpak invult. De voortgangsgesprekken met de mentor voorzien niet in de 
informatiebehoefte, maar bieden wel begeleiding bij het studiekeuzeproces. De opdrachten op 
Teletop voorzien in de behoefte aan informatie over studies en instellingen. De verplichte 
opdrachten richten zich voornamelijk op het potentiële beroepsveld, waarmee informatie kan 
worden verworven over de te volgen studie.  
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Hoofdstuk 6. Leerlingen 
In dit hoofdstuk wordt deelvraag 3 behandeld. Deze deelvraag is als volgt: 
 
‘In hoeverre sluit de inzet van instrumenten, door zowel de twee geselecteerde middelbare scholen als 

Hoger Onderwijsinstellingen en de overheid, aan bij de informatiebehoefte van de leerling?’ 
 
Om deze vraag te beantwoorden zijn de leerlingen van de twee verschillende scholen bevraagd. De 
leerlingen van het Erasmus hebben een vragenlijst ingevuld, deze vragenlijst is te vinden in Bijlage 4. 
De leerlingen van het TCC de Thij hebben meegewerkt aan een focusgroep. De opzet hiervoor is te 
vinden in Bijlage 6. De vragen die gesteld zijn, zijn gericht op de instrumenten die ingezet worden in 
de bovenbouw. Dit betekent dat het derde leerjaar en de instrumenten ten behoeve van de 
profielkeuze niet zijn meegenomen.  
Er is gekozen voor het gebruik van twee methodes (focusgroep en survey), omdat er met de 
focusgroep meer diepte informatie kan worden verworven en met de survey kunnen er meer 
leerlingen worden bereikt. Zo kunnen er oorzaken worden achterhaald waarom een instrument wel 
of niet werkt, maar kan er ook een beter gebalanceerd beeld worden gegeven over de verschillende 
instrumenten.  
 

6.1 Instrumenten Erasmus 
De leerlingen van het Erasmus die de vragenlijst hebben ingevuld, bestaan uit 21 4-Havo leerlingen 
en 21 5-Vwo leerlingen. Onder deze leerlingen zijn er 24 die al wel een studiekeuze hebben gemaakt 
(57,14%) en 18 die nog geen studiekeuze hebben gemaakt (42,86%). Leerlingen maken hun 
studiekeuze over het algemeen met behulp van ouders, andere familieleden en vrienden, maar ook 
geven ze vaak zichzelf op als er gevraagd wordt van wie er hulp is gekomen. Daarnaast geeft 21,43% 
aan hulp te hebben gehad van de mentor of de decaan. De resultaten van de vragenlijst zijn te 
vinden in Bijlage 5. In de vragenlijst is de Studiekeuzemiddag niet meegenomen, omdat deze plaats 
vindt in het eindexamenjaar. In deze paragraaf komen de instrumenten aan bod die door het 
Erasmus zelf worden ingezet.  
 
Keuzeweb (opdrachten) 
Van de leerlingen vindt 88,09% dat de opdrachten die worden aangeboden via Keuzeweb, dat het 
geen bijdrage levert aan de studiekeuze. Redenen die hiervoor zijn opgegeven is dat er weinig 
aandacht aan de opdrachten wordt besteed en dat de opdrachten te breed zijn opgezet. Het is wel 
een goed instrument wanneer de sector/richting nog gekozen moet worden. Bij de beoordeling van 
het instrument geeft 59,52% van de leerlingen het niet goed of slecht te vinden.  
 
Tabel 1 Beoordeling Keuzeweb 

Opdrachten Keuzeweb Ja 11,90% 

bijdrage studiekeuze Nee 88,09% 

Beoordeling opdrachten Goed 9,52% 

Keuzeweb Niet goed/niet slecht 59,52% 

  Slecht 11,90% 

  Geen ervaring 19,05% 

 
Voorlichtingsmarkt oud-leerlingen 
Over de voorlichtingmarkt door oud-leerlingen wordt over het algemeen positief geoordeeld. Van de 
leerlingen vindt 42,86% het een goed instrument en 30,95% geeft aan het instrument niet goed of 
slecht te vinden.  
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Tabel 2 Beoordeling voorlichtingsmarkt oud-leerlingen 

Voorlichtingsmarkt  Goed 42,86% 

oud-leerlingen Niet goed/niet slecht 30,95% 

  Slecht 9,52% 

  Geen ervaring 16,67% 

 
Mentoruur 
Over het mentoruur vindt 95,24% van de leerlingen dat het geen toegevoegde waarde heeft. De 
meest voorkomende reden die hiervoor wordt opgegeven is dat het mentoruur over het algemeen 
niet doorgaat. Als er wordt gekeken naar de beoordeling van het instrument geeft dan ook 23,81% 
van de leerlingen aan hier geen ervaring mee te hebben. Daarnaast vindt 40,47% van de leerlingen 
het een slecht instrument. 
 
Tabel 3 Beoordeling mentoruur 

Toegevoegde waarde mentoruur Ja 4,76% 

  Nee 95,24% 

Beoordeling mentoruur Goed 11,90% 

  Niet goed/niet slecht 23,81% 

  Slecht 40,47% 

  Geen ervaring 23,81% 

 
Gesprek mentor/decaan 
Van dit instrument wordt door meer dan de helft van de leerlingen geen gebruik gemaakt, 64,29% 
geeft aan hier geen ervaring mee te hebben. Wanneer er wel ervaring is met dit instrument, is het 
oordeel redelijk positief, het percentage leerlingen dat het een goed instrument vindt ligt op 23,81%.  
 
Tabel 4 Beoordeling gesprek mentor/decaan 

Gesprek mentor/decaan Goed 23,81% 

  Niet goed/niet slecht 7,14% 

  Slecht 4,76% 

  Geen ervaring 64,29% 

 
Er zijn verschillende zaken die opvallen wanneer er wordt gekeken naar de resultaten van de 
instrumenten. Hoewel het overgrote deel van de leerlingen de opdrachten op Keuzeweb niet vindt 
bijdragen aan de studiekeuze, wordt er niet heel negatief geoordeeld over het instrument op zich. Dit 
zou kunnen betekenen dat leerlingen wel graag opdrachten willen maken om verder te komen in het 
studiekeuzeproces, maar dat de huidige opdrachten niet voldoen. Ook zou het kunnen betekenen 
dat Keuzeweb wel voldoende informatie geeft naast de opdrachten. Wat tevens opvalt, is dat over 
het mentoruur negatief geoordeeld wordt en dat de leerlingen de toegevoegde waarde ervan niet 
ervaren. Merkwaardig hierbij is dat een gesprek met de mentor/decaan, door diegenen die er 
ervaring mee hebben, wel positief wordt beoordeeld. Dit zou er op kunnen wijzen dat de leerlingen 
wel graag begeleiding zien, maar dat het mentoruur niet voldoende begeleiding biedt.  
 

6.2 Instrumenten TCC de Thij 
De focusgroep op het TCC de Thij zijn gehouden met 10 5-Vwo leerlingen en 5 4-Havo leerlingen, dus 
15 leerlingen in totaal. Van deze leerlingen zijn er 5 (33,33%) die al een studiekeuze hebben gemaakt, 
de overige leerlingen (66,67%) twijfelen nog tussen verschillende studies. Leerlingen geven aan 
hoofdzakelijk hulp te ontvangen van ouders bij het maken van de studiekeuze, maar ook 
broers/zussen en vrienden kunnen hier bij helpen. Omdat LOB als overkoepelend instrument kan 
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worden gezien, zullen hieronder eerst alle onderdelen (instrumenten) worden besproken die door 
TCC de Thij worden aangeboden. Daarna wordt er een oordeel gegeven over LOB in het geheel. Voor 
de uitwerking van de focusgroep zie Bijlage 7.  
 
Plan van aanpak 
Het plan van aanpak is niet een op zichzelf staand instrument, maar omdat het de basis is van de 
LOB, is het apart meegenomen in het praktijkonderzoek. Leerlingen moeten ieder jaar een plan van 
aanpak maken, echter geven de leerlingen zelf aan dit niet ieder jaar te hebben gedaan. Het plan van 
aanpak wordt gecontroleerd door de mentor, maar de leerlingen hebben het idee dat mentoren dit 
over het algemeen niet serieus nemen. Ze ervaren een grote eigen verantwoordelijkheid, mede 
omdat ze geen richtlijn hebben waaraan het plan van aanpak moet voldoen terwijl men wel kan 
blijven zitten op basis van een onvoldoende voor LOB. Van de leerlingen vindt 86,66% het een slecht 
instrument, hoofdzakelijk omdat de controle en begeleiding vanuit de mentor niet goed is. 
 
Voortgangsgesprekken mentor 
Niet iedere leerling heeft een voortgangsgesprek (gehad). Dit is afhankelijk van hoe er gepresteerd 
wordt op school. Wanneer een leerling slechte prestaties heeft, nodigt de mentor hem/haar uit voor 
een gesprek. Leerlingen zien hun mentor over het algemeen wanneer ze les hebben van de mentor 
voor een bepaald vak, maar niet iedere leerling heeft zijn/haar mentor ook als docent. Deze 
leerlingen zien de mentor daarom weinig. Wat goed wordt gevonden door de leerlingen is dat de 
leerling zelf ook een voortgangsgesprek kan aanvragen, waardoor ze toch het contact kunnen zoeken 
waar ze behoefte aan hebben. Het oordeel over het instrument is redelijk positief, 66,67% van de 
leerlingen vindt het goed, 6,67% vindt het niet goed of slecht en 26,66% vinden het een slecht 
instrument. 
 
Opdrachten Teletop 
De leerlingen weten dat er opdrachten op Teletop opdrachten staan die bij zouden moeten dragen 
aan de studiekeuze, echter heeft geen enkele leerling ervaring met deze opdrachten. Een oordeel 
kan dan ook niet gegeven worden.  
 
Verplichte opdrachten 
De drie verplichte opdrachten die in de vierde klas worden gehouden zijn door alle leerling gemaakt. 
Tijdens de focusgroep is gebleken dat voor deze leerlingen het meelopen met een 
beroepsbeoefenaar is vervangen door een maatschappelijke stage. Voor sommigen is dit niet 
verplicht gesteld, maar het is onduidelijk waarom dit zo is gegaan. De leerlingen zijn allemaal positief 
over de voorlichting die georganiseerd wordt vanuit de Decanenkring, 100% van de leerlingen vindt 
het een goed instrument. De maatschappelijke stage en de advertentieopdracht worden allebei door 
alle 100% van de leerlingen beoordeeld als een slecht instrument. De leerlingen zijn van mening dat 
beide instrumenten niets bijdragen aan het maken van een studiekeuze.  
 
Vrije ruimte 
De vrije ruimte is officieel geen instrument. Het is op deze manier benoemd om het onderzoek te 
vergemakkelijken. De vrije ruimte slaat op de 40 uur LOB die is bedoeld voor activiteiten buiten de 
school, zoals opendagen en meeloopdagen. Leerlingen ervaren het als positief dat er verplicht wordt 
door de school om iets te ondernemen, ook al is dit niet gedefinieerd. Van de leerlingen vindt 86,67% 
dat het een goed instrument is en 13,33% vindt het niet goed of slecht.  
 
LOB als geheel 
De leerlingen hebben behoefte aan meer sturing bij LOB. Ze vinden dat er een grote eigen 
verantwoordelijkheid is. De begeleiding valt compleet weg, wanneer de leerlingen geen les hebben 
van de mentor. Hoewel de leerlingen het een goede zaak vinden dat de school motiveert om te 
oriënteren en hiervoor een aantal uren verplicht stelt, zijn ze van mening dat LOB vaak de uitwerking 
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mist, omdat de school het niet goed uitvoert. Door leerlingen wordt LOB minder serieus genomen, 
omdat de school/mentor het signaal geeft het ook niet serieus te nemen. LOB als geheel wordt door 
40% van de leerlingen beoordeeld als een slecht instrument, 53,33% vindt het niet goed of slecht en 
6,67% vindt het een goed instrument. 
 
Wat als een rode lijn door de beoordeling van de verschillende instrumenten heen loopt, is dat er 
door leerlingen een gemis aan begeleiding wordt ervaren. Tijdens de focusgroep is meerdere malen 
naar voren gekomen dat leerlingen het idee van LOB en alles wat hierbij hoort op zichzelf goed 
vinden, maar doordat de uitvoering van de school en de begeleiding vanuit de mentor niet 
voldoende is, valt het nut van het instrument weg. Op het plan van aanpak wordt vertwijfelend 
gereageerd, leerlingen weten niet of ze het vorig schooljaar of dit schooljaar hebben moeten maken 
en wanneer het voor het laatst gecontroleerd is door de mentor. Tevens heeft geen enkele leerling 
ervaring met de opdrachten op Teletop, terwijl het de taak van de mentor is om dit onder de 
aandacht te brengen.  
 

6.3 Instrumenten externen 
Aan de leerlingen is gevraagd hoe de externe activiteiten (instrumenten) onder de aandacht worden 
gebracht en wat ze hiervan vinden. Op beide scholen worden brochures aangereikt en worden er 
links gegeven via de digitale leeromgeving. Op het TCC de Thij kennen de leerlingen alleen de 
brochures voor opendagen. De wijze waarop het onder de aandacht wordt gebracht vindt 73,33% 
slecht, 20% vindt het niet goed of slecht en slechts 6,67% vindt dat de instrumenten op een goede 
manier onder de aandacht worden gebracht.  
Op het Erasmus is het ook een taak van de mentor/decaan om de verschillende activiteiten onder de 
aandacht te brengen. Meer dan de helft van de leerlingen geeft dan ook aan op de hoogte te zijn 
door de mentor/decaan. Ook zijn een groot deel van de leerlingen bekend met de brochures en de 
links op de digitale leeromgeving (42,86% respectievelijk 33,33%). Het oordeel echter over de manier 
waarop het onder de aandacht wordt gebracht is niet veel positiever dan op TCC de Thij. Het 
percentage dat de manier waarop het onder de aandacht wordt gebracht slecht vindt, ligt wel een 
stuk lager (21,43%).   
 
Tabel 5 Het onder de aandacht brengen van activiteiten (Erasmus) 

Mogelijkheden onder de  Mentor/decaan 52,38% 

aandacht door… Brochures 42,86% 

(meerder antwoorden mogelijk) Links op Keuzeweb 33,33% 

  Anders, namelijk 11,90% 

Beoordeling over het Goed 16,67% 

onder de aandacht brengen Niet goed/niet slecht 45,24% 

  Slecht 21,43% 

  Geen ervaring 16,67% 

 
Op beide scholen zijn de leerlingen ook inhoudelijk gevraagd naar de instrumenten die worden 
aangeboden door de HOI’s, de overheid en de Decanenkring. De resultaten van beide scholen zullen 
hier onder per instrument worden weergegeven.  
 
Opendagen 
De opendagen worden door over het algemeen door de leerlingen als een goed instrument ervaren. 
Van TCC de Thij vindt 86,67% het een goed instrument en op het Erasmus wordt deze mening door 
66,67% van de leerlingen gedeeld. Van de overige leerlingen op het Erasmus heeft ongeveer de helft 
geen ervaring met dit instrument en vindt 2,38% dat het een slecht instrument is.  
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Tabel 6 Beoordeling opendagen (Erasmus) 

Opendagen Goed 66,67% 

  Niet goed/niet slecht 16,67% 

  Slecht 2,38% 

  Geen ervaring 14,29% 

 
Meeloopdagen 
Geen enkele leerling heeft dit instrument als slecht beoordeeld. Uit de resultaten van zowel de 
focusgroep als de vragenlijst kan worden geconcludeerd, dat wanneer een leerling ervaring heeft 
met dit instrument, er positief over geoordeeld wordt.  
 
Tabel 7 Beoordeling meeloopdagen (Erasmus) 

Meeloopdagen Goed 45,24% 

  Niet goed/niet slecht 9,52% 

  Slecht 0% 

  Geen ervaring 42,86% 

 
1op1 (UT) 
Op beide scholen is er nauwelijks ervaring met dit instrument. Hierdoor is het niet mogelijk om er 
een goed oordeel over te vormen. Uit de focusgroep is gebleken dat het instrument zich vooral richt 
op technische studies die worden aangeboden op de UT. Dit betekent dat het instrument minder 
geschikt is voor leerlingen die niet een studie willen volgen die wordt aangeboden op de UT.  
 
Kennismaken met economie (Saxion) 
Op beide scholen is er nauwelijks tot geen ervaring met dit instrument. Hierdoor is het niet mogelijk 
om er een goed oordeel over te vormen.  
  
Studie try-outs 
Op beide scholen is er nauwelijks tot geen ervaring met dit instrument. Hierdoor is het niet mogelijk 
om er een goed oordeel over te vormen. Uit de focusgroep is gebleken dat de leerlingen op TCC de 
Thij niet op de hoogte zijn van dit instrument, maar dat ze na enige informatie wel enthousiast 
worden over het instrument.  
 
Studiekeuze123 
Van dit instrument wordt niet door iedereen gebruikt gemaakt. Op TCC de Thij heeft 53,33% ervaring 
met de website en beoordelen dit als een goed instrument. Er is veel op te vinden over verschillende 
studies en over toekomstige werkmogelijkheden met daarbij het financiële aspect in beschouwing 
genomen. Op het Erasmus geeft 40,47% de website te hebben gebruikt of te willen gebruiken.  
 
Keuzegids Hoger Onderwijs 
De leerlingen van de focusgroep op TCC de Thij zijn niet bekend met dit instrument. De leerlingen op 
het Erasmus zijn in de vragenlijst niet rechtstreeks gevraagd naar de Keuzegids Hoger Onderwijs. In 
de open ruimtes van de vragenlijst is er daarnaast door geen enkele leerling aangegeven dat er 
gebruik wordt gemaakt van dit instrument. Hierdoor is het niet mogelijk om een oordeel te vormen 
over dit instrument.  
 
Voorlichting Decanenkring 
De voorlichting die georganiseerd wordt door de Decanenkring, wordt over het algemeen positief 
beoordeeld. Op TCC de Thij vindt 100% van de leerlingen dit een goed instrument. De helft van de 
leerlingen op het Erasmus vindt het instrument goed dan wel niet goed of slecht. Op dezelfde school 
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beoordeelt 4,76% het instrument met slecht. De overige leerlingen van het Erasmus (45,24%) geven 
aan geen ervaring te hebben met dit instrument.  
 
Tabel 8 Beoordeling voorlichting Decanenkring (Erasmus) 

Voorlichting Decanenkring Goed 26,19% 

  Niet goed/niet slecht 23,81% 

  Slecht 4,76% 

  Geen ervaring 45,24% 

 
Wat opvalt uit de resultaten is dat het merendeel van de leerlingen alleen bekend is met de 
instrumenten die door HOI’s in het algemeen worden aangeboden, dus de opendagen en de 
meeloopdagen. De manier waarop de instrumenten van HOI’s onder de aandacht, wordt door 
leerlingen op TCC de Thij beduidend slechter beoordeeld dan de leerlingen op het Erasmus, maar ook 
deze leerlingen zijn niet echt positief in hun oordeel. Met de website Studiekeuze123 zijn de meeste 
leerlingen wel bekend en het wordt ook ervaren als een goed instrument. Tot slot wordt door bijna 
iedere leerling (gematigd) positief geoordeeld over de voorlichtingen die georganiseerd worden 
vanuit de Decanenkring. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat er op het Erasmus bijna de helft 
van de leerlingen geen ervaring heeft met dit instrument.  
 

6.4 Beantwoording van de deelvraag 
Van de instrumenten die worden ingezet door het Erasmus, heeft de voorlichtingsmarkt door oud-
leerlingen het beste resultaat en met dit instrument hebben de meeste leerlingen ervaring. Er kan 
dus worden gesteld dat dit instrument het beste aansluit bij de informatiebehoefte van de leerlingen. 
Ook het gesprek met de mentor/decaan heeft een goed resultaat, echter is er nog een groot deel van 
de leerlingen die geen ervaring heeft met dit instrument. Daarnaast voorziet het niet direct in de 
informatiebehoefte geformuleerd vanuit de theorie. Er zal dus een andere eigenschap van dit 
instrument bijdragen aan het studiekeuzeproces, en naar verwachting is dit de begeleiding. Het 
mentoruur sluit als slechtste aan bij de informatiebehoefte. Leerlingen ervaren hiervan geen 
toegevoegde waarde. De opdrachten op Keuzeweb dragen niet per definitie bij aan de studiekeuze, 
maar het oordeel over dit instrument is gematigd positief, wat het idee wekt dat het wel enigszins 
aansluit op de informatiebehoefte.  
Van de instrumenten op TCC de Thij wordt het voortgangsgesprek met de mentor als meest positief 
ervaren. Vanuit de theorie voorziet dit instrument niet in de informatiebehoefte. Dit instrument 
biedt hoofdzakelijk begeleiding en wat aan dit instrument als meest positief wordt ervaren, is dat 
leerlingen zelf een dergelijk gesprek kunnen aanvragen. Ze ervaren een aanspreekpunt. Hoewel de 
vrije ruimte een hogere waardering krijgt dan het voortgangsgesprek, is het geen officieel instrument 
en bestaat het bovendien uit deelname aan instrumenten van HOI’s. De maatschappelijke stage en 
de advertentieopdracht, die zouden moeten voorzien in de behoefte aan informatie over studies, 
sluiten het slechtst aan bij de informatiebehoefte van de leerlingen. LOB als geheel sluit niet goed 
aan op de informatiebehoefte. De oorzaak hiervan ligt volgens de leerlingen in de matige 
begeleiding.  
De instrumenten van externen kunnen niet allemaal worden beoordeeld, door een gebrek aan 
ervaring onder de leerlingen. De instrumenten die wel kunnen worden beoordeeld, zijn de 
opendagen, meeloopdagen, de voorlichting vanuit de Decanenkring en Studiekeuze123. Op beide 
scholen zijn er weinig tot geen leerlingen die een negatief oordeel hebben over dit instrument. 
Hieruit kan geconcludeerd worden dat deze vier instrumenten in hoge mate aansluiten op de 
informatiebehoefte van de leerlingen.  
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Hoofdstuk 7. Conclusies en aanbevelingen 
In dit hoofdstuk zal de vierde deelvraag worden beantwoord. Deze deelvraag is: 

 
“Welke conclusies kunnen er worden verbonden aan de ervaring binnen de twee geselecteerde 

middelbare scholen?” 
 
Na de beantwoording zullen er aanbevelingen worden gedaan ter verbetering van het 
studiekeuzeproces. Tot slot zal er aandacht worden besteed aan moeilijkheden die ervaren zijn 
tijdens het onderzoek.  
 

7.1 Beantwoording van de deelvraag 
Om een antwoord te kunnen geven op de deelvraag, zal eerst aandacht worden besteed aan de 
eerder genoemde verwachtingen van het onderzoek (2.2). Deze verwachtingen zijn, kort gezegd, dat 
instrumenten zullen voldoen aan de informatiebehoefte, dat leerlingen de vaardigheden bezitten om 
de informatie op een goede manier te verwerken en dat instrumenten die voldoen aan de 
informatiebehoefte een positief oordeel ontvangen van de leerlingen.  
Op beide scholen wordt er positiever geoordeeld door de leerlingen over de instrumenten van 
externen, dan over de instrumenten van de twee scholen zelf. Decanen geven aan leerlingen te 
motiveren om gebruik te maken van de instrumenten van HOI’s. Deze instrumenten voorzien allen in 
meer of mindere mate in de informatiebehoefte. Het Erasmus motiveert de leerlingen door een 
aantal activiteiten verplicht te stellen en eventueel een vergoeding te bieden, TCC de Thij doet dit 
door 40 uur aan LOB op te nemen in de studielast. De verwachting dat instrumenten die voorzien in 
de informatiebehoefte een positiever oordeel ontvangen van leerlingen, klopt wat betreft de 
instrumenten van externen.  
Beide scholen brengen de instrumenten van externen onder de aandacht door middel van brochures 
en links op de digitale leeromgeving. Op het Erasmus worden de instrumenten meer onder de 
aandacht gebracht dan op TCC de Thij, maar op beide scholen zijn er weinig tot geen leerlingen 
bekend met de instrumenten van HOI’s op regionaal niveau. Dat er op het Erasmus positiever wordt 
geoordeeld dan op de Thij over de manier waarop het onder de aandacht wordt gebracht, zou 
kunnen komen doordat de brochures op het Erasmus tijdens ouderavonden worden uitgedeeld, en 
dus aan de ouder en de leerling worden meegegeven. Op TCC de Thij worden ze namelijk aan de 
leerlingen zelf meegegeven. Dat de instrumenten van HOI’s op regionaal weinig tot geen bekendheid 
hebben, zou kunnen liggen aan het feit dat er enkel brochures worden uitgedeeld en links worden 
gegeven en dat er mogelijk te weinig inhoudelijk over wordt verteld door bijvoorbeeld de mentor of 
de decaan. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de verwachting dat leerlingen zelf in staat zijn om 
de juiste informatie te bemachtigen omtrent het studiekeuzeproces onjuist is. Wanneer er niet 
iemand is die leerlingen op bepaalde instrumenten attendeert, zijn er ook weinig leerlingen die op 
eigen initiatief van deze instrumenten gebruik maken. 
De instrumenten die door de twee middelbare scholen zelf worden aangeboden sluiten onvoldoende 
aan op de informatiebehoefte van de leerlingen. Er zijn op beide scholen wel instrumenten die 
volgens de theorie zouden moeten voorzien in de informatiebehoefte, maar die in de praktijk als 
slecht worden beoordeeld door de leerlingen. Dit zijn bijvoorbeeld de digitale leeromgevingen, 
Keuzeweb en Teletop. Er is van alle instrumenten slechts één instrument gevonden die zowel 
voorziet in de informatiebehoefte als een positief oordeel ontvangt van de leerlingen, dit is de 
voorlichtingsmarkt door oud-leerlingen van het Erasmus. Dit instrument vertoont ook enige 
overeenkomsten met instrumenten van externen. De verwachting dat alle instrumenten zullen 
voorzien in de informatiebehoefte is onjuist. Bovendien staat het niet langer vast dat een instrument 
dat voorziet in de informatiebehoefte een positiever oordeel ontvangt van leerlingen. Dit hangt 
mede samen met de onjuiste verwachting dat leerlingen de vaardigheden hebben om op een juiste 
manier met geboden informatie om te kunnen gaan. 
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Dit betekent niet dat er over alle instrumenten van de twee middelbare scholen negatief geoordeeld 
wordt. Integendeel, uit de resultaten kan worden afgelezen dat er over het algemeen positiever 
wordt geoordeeld over instrumenten waarbij een bepaalde vorm van begeleiding is opgenomen. Een 
instrument dat deze stelling tegenspreekt is het mentoruur op het Erasmus. Echter, er is meerdere 
malen aangegeven dat het mentoruur vaak niet door gaat en een deel van de leerlingen geeft zelfs 
aan er geen ervaring mee te hebben. Hierom kan er verwacht worden dat een slecht oordeel te 
maken heeft met het niet doorgaan van het mentoruur, en dus met de manier waarop er (geen) 
begeleiding wordt gegeven. 
Uit het voorgaande kan worden geconcludeerd dat het voorzien in de informatiebehoefte een 
belangrijk aspect is van instrumenten, maar dat leerlingen, naast de behoefte aan verschillende 
vormen van informatie, ook behoefte hebben aan begeleiding. Het idee dat een individu, in dit geval 
de leerling, op eigen initiatief en verantwoordelijkheid zelfstandig een studiekeuze kan maken, is 
onjuist. Daarom kan er naar aanleiding van dit onderzoek worden gesteld dat wanneer er meer 
(intensieve) begeleiding zal plaatsvinden, het oordeel van de leerlingen positiever zal zijn over de 
instrumenten.  
 

7.2 Aanbevelingen 
Hieronder worden verschillende aanbevelingen weergegeven. Deze aanbevelingen zijn gedaan op 
basis van de gevonden resultaten en de getrokken conclusies. Ze hebben betrekking op de 
studiekeuzebegeleiding in het algemeen, maar ook op specifieke instrumenten.  
 
Verbetering van instrumenten 
In het algemeen kunnen de instrumenten die worden aangeboden tijdens het studiekeuzeproces, en 
met name de instrumenten van de twee middelbare scholen, worden verbeterd. Waar men tijdens 
het ontwikkelen of aanpassen van instrumenten rekening mee moet houden, is de behoefte van de 
leerling. De instrumenten zullen dus niet alleen moeten voorzien in de informatiebehoefte, maar ook 
in de behoefte aan (intensieve) begeleiding.  
 
Contactmomenten mentor 
Het beleid op beide scholen is door de decanen zo opgezet, dat zij de instrumenten zelf 
ontwikkelen/organiseren en beschikbaar maken. Het is vervolgens aan de mentor om directe sturing 
te geven aan de leerling. Het is dus de taak van de mentor om de verschillende instrumenten onder 
de aandacht te brengen en de leerlingen te motiveren en te controleren op voortgang in het 
studiekeuzeproces. De mentor fungeert als aanspreekpunt voor de leerling en als terugkoppeling 
voor de decanen. Op beide scholen wordt aangegeven dat de leerlingen weinig feitelijk contact 
hebben met de mentor. De mentoren zouden daarom meer contactmomenten kunnen inplannen 
met de leerlingen. De mentoruren/voortgangsgesprekken hebben op dit moment nog meerdere 
doelen en studiekeuzebegeleiding is daar er één van. Er zou een mentoruur kunnen worden 
ingepland dat zich specifiek en alleen richt op studiekeuze. De uren zouden ook bijvoorbeeld vaker 
klassikaal door kunnen gaan of meer verplicht kunnen worden gemaakt. En in plaats van alleen een 
voortgangsgesprek wanneer resultaten hier aanleiding toe geven, zou er na ieder rapport een 
voortgangsgesprek kunnen zijn. Hiermee zou er kunnen worden voorzien in de behoefte van 
leerlingen aan begeleiding. De mentor zou het aanbod van instrumenten kunnen bespreken en 
advies kunnen geven over wat handig is om te doen. Zo kan er een opbouw worden gecreëerd in het 
studiekeuzeproces.  
 
Digitale leeromgeving 
De opdrachten die worden aangeboden binnen de digitale leeromgeving, worden op beide scholen 
door de leerlingen nauwelijks gebruikt. Zoals eerder aangegeven (1.3) wordt er vaak vanuit gegaan 
dat leerlingen ICT-vaardig zijn en dat ze dus met dergelijke opdrachten op een juiste manier weten 
om te gaan. De leerlingen dienen hiervoor echter eerst informatievaardigheden aan te leren, zoals 
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het zoeken, selecteren en beoordelen van informatie. Deze vaardigheden zijn ook nuttig voor 
leerlingen om zelfstandig de informatie te bemachtigen die in de behoefte voorziet. Uit het 
onderzoek blijkt echter dat leerlingen deze vaardigheden niet altijd bezitten. Het is daarom van 
belang dat er tijdens de studiekeuzebegeleiding meer aandacht wordt besteed aan de ontwikkeling 
van informatievaardigheden door de leerlingen. Zo kan er ook optimaal door de leerlingen gebruik 
worden gemaakt van de digitale leeromgeving. Om de opdrachten die aangeboden worden binnen 
de digitale leeromgeving meer aantrekkelijk te maken, zou er kunnen worden gekeken of deze 
opdrachten niet meer kunnen worden ingebouwd in bepaalde vakken.  
 
Feedback leerlingen 
Op beide scholen wordt het beleid door de decanen geëvalueerd en aangepast op basis van wat de 
mentoren aangeven. Om te zorgen dat decanen meer feedback krijgen en dus een beter beleid 
kunnen ontwikkelen voor studiekeuzebegeleiding, zou het een mogelijkheid kunnen zijn om niet 
alleen de mentoren te vragen om feedback, maar ook de leerlingen. Zij zijn de doelgroep van het 
beleid en zij moeten er uiteindelijk bij gebaat zijn dat de school studiekeuzebegeleiding biedt. 
Hoewel de ervaring van mentoren natuurlijk ook belangrijk is, zou er vanuit de leerlingen meer 
informatie kunnen worden verkregen over wat wel of niet werkt en waarom dit dan zo is.   
 
Gezamenlijk bezoek opendagen 
Vanuit de leerlingen van TCC de Thij is er ook een suggestie gekomen voor de verbetering van het 
studiekeuzeproces. Tijdens de focusgroep is het idee geopperd om gezamenlijke bezoeken te 
organiseren naar opendagen. Leerlingen zouden zich dan hiervoor via de digitale leeromgeving 
kunnen inschrijven. Op deze manier kunnen ze in groepjes de HOI’s gaan bezoeken, waardoor dit een 
meer laagdrempelige onderneming wordt, dan wanneer iedere leerling voor zich de opendagen 
bezoekt. Bovendien is het voor de school beter te controleren wie er gerechtmatigd afwezig is. 
 
Het nemen van verantwoordelijkheid 
Wat vaak wordt aangegeven als oorzaak van geen of een verkeerde studiekeuze, is dat leerlingen 
niet altijd een keuze kunnen maken, ze hebben geen interesse, ze zijn er nog niet aan toe. Ondanks 
deze veronderstelling, wil dit niet betekenen dat een school hier geen verandering in aan kan 
brengen. De instrumenten van beide scholen zijn in dit onderzoek redelijk negatief beoordeeld. Over 
sommige instrumenten is er zelfs gezegd dat er geen toegevoegde waarde van wordt ervaren in het 
studiekeuzeproces. Er is dus ruimte voor verbetering. Wanneer een leerling verder wil studeren, zal 
er op een gegeven moment een studiekeuze moeten worden gemaakt. Het is gebruikelijk om dit aan 
het eind van de middelbare school te doen. Ze moeten er dan dus klaar voor zijn om die keuze te 
maken en het is de verantwoordelijkheid van de school om hier begeleiding in te bieden. Daarom zou 
er gestopt moeten worden met het maken van excuses over waarom een leerling niet of slecht kiest. 
Vergelijk het bijvoorbeeld met het vak wiskunde en een ongeïnteresseerde leerling. Een leerling kan 
er ‘niet klaar voor zijn’ om wiskunde te leren, maar dit betekent niet dat deze leerling het niet hoeft. 
Het ligt aan de manier waarop het aan de leerling wordt onderwezen, hoeveel de leerling er 
uiteindelijk van oppikt. Een leerling kan natuurlijk niet gedwongen worden om een studiekeuze te 
maken, maar de studiekeuzebegeleiding kan wel de juiste handvaten bieden om een leerling zover 
mogelijk in het keuzeproces te brengen. De school zou hierbij meer verantwoordelijkheid kunnen 
nemen en daarmee samenhangend kwalitatief goede studiekeuze-instrumenten kunnen aanbieden.  
 
Feedback vanuit HOI’s 
Er wordt onder de decanen, en met name door de decanen van het Erasmus, het probleem ervaren 
dat er geen terugkoppeling plaatsvindt vanuit HOI’s. Decanen weten niet of ze een goed of slecht 
beleid voeren, omdat er geen gegevens beschikbaar zijn over hoe hun leerlingen kiezen, of ze 
uiteindelijk bij deze keuze blijven en of ze dus een goede studiekeuze hebben gemaakt. Dit probleem 
zorgt ervoor dat er voor decanen weinig houvast is te vinden over wat wel of niet werkt. Zoals eerder 
gezegd, zou er een oplossing kunnen worden gevonden door de eigen leerlingen vaker om feedback 
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te vragen. Maar er zijn ook andere oplossingen te bedenken. De overheid zou bijvoorbeeld 
wetgeving kunnen ontwerpen, waarbij het voor scholen mogelijk wordt om de leerlingen te volgen 
gedurende de verdere studieloopbaan. Zo kan er door de scholen de gewenste feedback vanuit HOI’s 
worden verkregen en kan het beleid beter worden beoordeeld en worden aangepast.  
 
Samenwerking HOI’s 
De instrumenten van HOI’s worden beduidend positiever beoordeeld dan de instrumenten van de 
twee scholen zelf. Om de eigen instrumenten te verbeteren zouden de scholen er profijt van kunnen 
hebben om meer samenwerking te zoeken met HOI’s in de regio. De instrumenten zouden hierdoor 
meer aansluiting kunnen vinden op de informatiebehoefte van de leerlingen. Ook zou samenwerking 
kunnen leiden tot een beter programma van zowel de school als de HOI’s. In de instrumenten zou 
een opbouw kunnen worden gecreëerd die door de gehele bovenbouw doorloopt en waardoor de 
leerling de studiekeuze steeds verder kan focussen. Een extra voordeel dat uit deze samenwerking 
kan worden gehaald, is meer feedback vanuit HOI’s over de inzet van verschillende instrumenten. 
 
Beleid richten op begeleiding van leerlingen 
De tijdsgeest (§1.3) stelt dat er in de samenleving vanuit wordt gegaan dat mensen een 
individualistische instelling hebben en dat er wordt verwacht dat iedereen zelf verantwoordelijk is. 
Keuzes maken is iets, wat iedereen voor zich doet. Deze insteek komt ook op een bepaalde manier 
naar voren, wanneer er wordt gekeken naar het beleid van beide scholen. Vooral op TCC de Thij 
wordt er een hoge mate van eigen verantwoordelijkheid nagestreefd. Zo wordt er van leerlingen 
verwacht dat ze plan van aanpak voor het studiekeuzeproces zonder begeleiding opstellen. Het is 
niet verrassend om dan tot de ontdekking te komen dat instrumenten van HOI’s op regionaal niveau 
zo goed als niet bekend zijn onder de leerlingen. Er wordt nauwelijks op deze instrumenten gewezen. 
Daarnaast is de meest gebruikelijk manier om aandacht op deze instrumenten te vestigen door 
middel van brochures, terwijl deze brochures juist van slechte kwaliteit zijn bevonden (Landelijke 
Studenten Vakbond, 2011). Het zou zo kunnen zijn dat de instelling van de volwassenengeneratie 
(individualistisch en zelfverantwoordelijk), niet de instelling is die aansluiting vindt bij de leerlingen. 
Leerlingen geven aan minder zelfverantwoordelijk te willen zijn en juist meer begeleiding nodig te 
hebben. Een verandering in de instelling met betrekking tot het beleid is daarom misschien wel 
noodzakelijk, om op deze manier betere studiekeuzebegeleiding te kunnen bieden en studiekeuze-
instrumenten beter tot hun recht te laten komen. Het beleid zou zich, vanuit dit standpunt, meer 
moeten richten op (intensieve) begeleiding van leerlingen.  
 

7.3 Obstakels tijdens het onderzoek 
In ieder onderzoek zullen er obstakels worden ervaren door de onderzoeker. Zo zijn er ook tijdens dit 
onderzoek verschillende moeilijkheden ervaren die het verloop van het onderzoek in gevaar hebben 
gebracht.  
Een van de grootste obstakels van dit onderzoek, is het tijdstip waarop het is uitgevoerd. Door het 
naderen van de zomervakantie is er een tijdsdruk ontstaan om voldoende informatie te verkrijgen 
vanuit het praktijkonderzoek. De scholen zouden beiden sluiten op 17 juli en in de week hiervoor is 
het in feite  onmogelijk geweest om de leerlingen te bereiken. De planning van de afspraken verliep 
daardoor minder gemakkelijk dan verwacht.  
Een tweede obstakel waarmee dit onderzoek te maken heeft gekregen, is de onwelwillendheid van 
leerlingen om mee te werken. De leerlingen van het Erasmus zijn niet bereid geweest om mee te 
werken aan de focusgroep. Hierdoor is er op het laatste moment gekozen voor een survey, om op 
deze wijze als nog voldoende informatie te verkrijgen. Vanwege een goed contactpersoon op deze 
school, buiten de decanen om, zijn de vragenlijsten uitgedeeld en ingevuld.  
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Bijlage 1: Interviewvragen decanen 
 

1. Wat zijn de instrumenten die u gebruikt om het studiekeuzeproces van de leerlingen op uw 

school bij de keuze van een studie in het HO te begeleiden? 

2. Zijn daar instrumenten bij die door de school zelf zijn ontwikkeld? Welke? 

3. Zijn daar instrumenten bij die vanuit overheidswege zijn ontwikkeld/opgelegd? Welke? 

4. Zijn daar instrumenten bij die worden aangeboden door of opgezet zijn in samenwerking met 

Hoger Onderwijsinstellingen? Welke? 

5. Is er een schoolbreed beleid voor het studiekeuzeproces? Door wie is dit opgesteld en hoe 

wordt hier dan invulling aan gegeven? 

6. Zijn er kwaliteitseisen gesteld aan de instrumenten die worden ingezet? En door wie dan? 

7. Wat wordt door de school beschouwd als een goed instrument? Waaraan moet het voldoen? 

8. Wanneer beginnen leerlingen zich te interesseren in studiekeuze voor een vervolgopleiding? 

9. Wanneer begint de begeleiding van het studiekeuzeproces door de school en welke 

instrumenten worden er dan ingezet? 

10. Hoe wordt er invulling gegeven aan de verschillende instrumenten? Denk aan: 

 Beroepskeuzetesten 

 Verplicht aantal keer voorlichtingsdagen bijwonen 

 Individuele gesprekken met decanen 

11. Hoe is het gebruik van de instrumenten door de leerlingen? Maken ze gebruik van de 

geboden mogelijkheden? Zijn ze actief bezig wanneer het gaat om studiekeuze? Zo niet, wat 

doet de school dan? 

12. In hoeverre is de school van mening dat de aangeboden informatie daadwerkelijk aansluit bij 

de informatiebehoefte van de leerling?  

13. Ouders hebben vaak een grote invloed op de studiekeuze van hun kind. Hoe worden ouders 

door de school betrokken bij het studiekeuzeproces van hun kind?  

14. Voelt de school zich verantwoordelijk voor een goede studiekeuze van de leerlingen en kunt 

u aangeven in welke mate of op welke manier dat tot uiting komt? 

15. In hoeverre sluit dit aan bij uw eigen verantwoordelijkheidsgevoel? 

16. Heeft u het idee dat leerlingen goed voorbereid zijn op een keuze in het hoger onderwijs? 

17. Ziet u nog verbeteringsmogelijkheden op het gebied van 

 Eigen instrumenten 

 Het betrekken van de leerlingen 

 Het betrekken van ouders 

 Rol van de overheid 

 Samenwerking met Hoger Onderwijsinstellingen 
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Bijlage 2: Interview OSG Erasmus 
 

Uitwerking interview Erasmus College 
Dit interview is afgenomen met Mini Eshuis en Martie Kwaks, decanen Havo en Vwo bovenbouw. 

 
1. Wat zijn de instrumenten die u gebruikt om het studiekeuzeproces van de leerlingen op uw 

school bij de keuze van een studie in het hoger onderwijs te begeleiden? 
Eigenlijk moet je één ding voorop stellen. Wij maken gebruik van een methode genaamd Keuzeweb. 
Dit is een digitale methode, die je als school zelf voor een deel kunt invullen. Het is het hart van de 
studiekeuzebegeleiding, het raamwerk. De opdrachten zijn gelaagd/getrapt. Er is daar een heel 
duidelijk onderscheid in de profielkeuze, wat begint in de derde klas, en de studiekeuze zelf, die je 
vanaf de vierde klas gaat opbouwen vanuit activiteiten.  
Onder deze activiteiten vallen de voorlichtingsmomenten. Deze voorlichtingsmomenten worden 
opgezet vanuit de Decanenkring. De voorlichtingen bestaan uit een voorlichting op de UT en een 
voorlichting voor Hbo op de middelbare school De Grundel in Hengelo. Hier doen meerdere scholen 
aan mee. Dit is de eerste kennismaking door middel van verschillende voorlichtingen van drie 
kwartier. Leerlingen moeten dit thuis voorbereiden, door er over na te denken welke vragen ze 
willen stellen en wat ze van een dergelijk voorlichting te weten willen komen. Achteraf moeten ze op 
de voorlichting reflecteren, door na te gaan wat ze hebben gehoord en wat heeft het hun gebracht.  
Daarnaast worden de leerlingen heel direct gestuurd door opdrachten die geplaatst zijn in dit 
Keuzeweb. Hier kan de leerling tijdens de mentoruren aan werken, maar ook thuis. Alles is namelijk 
digitaal. Op dit Keuzeweb wordt een CV gemaakt en een portfolie. Ook worden er groepsopdrachten 
gegeven. Tevens kunnen er gesprekken thuis plaatsvinden die gaan over hoe je ouders jou zien en 
hoe je jezelf dan ziet. Leerlingen hebben ook de mogelijkheid om een gesprek aan te vragen met de 
mentor of de decaan, waar ze kunnen praten over de studiekeuze. 
 

2. Zijn daar instrumenten bij die door de school zelf zijn ontwikkeld? Welke? 
In feite is Keuzeweb dus het basispakket. Deze methode is ontwikkeld door enthousiaste decanen uit 
het hele land. De school voegt hier dingen toe of haalt dingen weg. Naast een aantal opdrachten 
worden er ook directe verwijzingen gegeven naar interessante websites. Maar ook aan het bekijken 
van deze websites worden opdrachten verbonden. Tevens is er een voorlichtingsmarkt door oud-
leerlingen. Hieraan zitten drie aspecten, namelijk de voorlichtingskant, de studentkant en een 
financieel aspect. Studeren is meer dan alleen een studie kiezen. 
 

3. Zijn daar instrumenten bij die vanuit overheidswege zijn ontwikkeld/opgelegd? Welke? 
Een website die de school aanbiedt en die ontwikkeld is door de overheid, is www.studiekeuze123.nl. 
Hier kun je opleidingen selecteren die je interessant vindt en die worden dan op die website 
bewaard. Daarnaast is het CFI er mee bezig om de mogelijkheid te geven aan scholen om hun 
leerlingen te volgen. Het probleem daarmee is dat op dit moment je via DUO moet aangeven of jouw 
gegevens gebruikt mogen worden voor analyse, dit moet je aan/uit vinken. Dit laatste is waar nu de 
discussie over bestaat, namelijk of je het moet uitvinken wanneer je het niet wil, dus dat het al 
aangevinkt staat, of dat je het moet aanvinken wanneer je het wel wil. Dit heeft te maken met de 
privacywet. Maar de meeste leerlingen lezen hier overheen en vinken het dus niet aan, zo zijn er te 
weinig gegevens beschikbaar.  
 

4. Zijn daar instrumenten bij die worden aangeboden door of opgezet zijn in samenwerking met 
Hoger Onderwijsinstellingen? Welke? 

Dit zijn bijvoorbeeld de instrumenten die ontwikkeld zijn in de Decanenkring. Deze hebben 
regelmatig overleg, namelijk zes keer in het jaar. Hierbij zit een groep van 20 á 22 scholen bijeen, 
maar ook mensen vanuit de UT en het Hbo. Het is een landelijk orgaan, wat opgedeeld is in regio’s. 
Hier worden de voorlichtingen georganiseerd. Het gaat hierbij om één voorlichtingsmiddag van het 
WO en één voorlichtingsavond van het Hbo. Het draait hier om een oriënterende fase, er wordt een 
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breed aanbod gegeven. Daarna kan de leerlingen besluiten om op de locatie zelf te gaan kijken. Het 
onderwerp van gesprek is de aansluiting op de Hogere Onderwijsinstellingen in het algemeen. Het 
doel is om minder bekende opleidingen ook onder de aandacht te brengen, waardoor de drempel 
wordt verlaagd voor de leerling. Daarnaast wordt de mogelijkheid geboden om leerlingen drie á vier 
verschillende voorlichtingen bij te laten wonen van ongeveer drie kwartier. Zo kan de leerling kiezen 
om uit één sector vier verschillende opleidingen te bekijken of om juist opleidingen te bekijken uit 
verschillende sectoren. Er worden afspraken gemaakt met instellingen om deze voorlichtingen meer 
te geven in de vorm van een klustering van opleidingen. Wanneer de UT of het Saxion nieuwe 
instrumenten ontwikkelen, wordt dit ook voorgelegd aan de decanenkring of het instrument volgens 
de scholen goed bruikbaar en goed te organiseren is.  
Er worden ook instrumenten aangeboden vanuit de UT. Er is bijvoorbeeld de mogelijkheid om te 
kiezen voor een Keuzebegeleidingstraject, genaamd 1op1. Hierbij hebben twee studenten een aantal 
leerlingen onder zich en die geven ze verschillende opdrachten. Dit loopt van december tot 
december (5Vwo – 6Vwo). De kosten hiervoor bedragen 100, - euro, waarvan de school 50, - euro 
vergoedt. Eigenlijk zou iedere leerling dit moeten doen.  
Ook het Saxion biedt extra instrumenten aan. Dit zijn de Studie try-outs. Hier volgt een leerling een 
opleidingsspecifieke cursus. Dit heeft een tijdsbestek van ongeveer drie middagen en een studielast 
van 40 uur. Na afloop krijgt de leerling hier een certificaat voor. Ze leren dan hoe er gewerkt wordt 
op een Hogere Onderwijsinstelling. Aan dit instrument zijn geen kosten verbonden. Daarnaast 
kunnen leerling een Masterclass economie volgen.  
 

5. Is er een schoolbreed beleid voor het studiekeuzeproces? Door wie is dit opgesteld? 
Ja, dit wordt opgezet door ons, de decanen. De mentoren voeren het uit in de klas. De mentoren 
geven een terugkoppeling aan ons, zodat wij het weer kunnen aanpassen. 
 

6. Zijn er kwaliteitseisen gesteld aan de instrumenten die worden ingezet?  
Nee. Wij zijn zelf de norm. Het probleem is dat je niet kunt terug kijken op de persoon. Er zijn geen 
kwaliteitseisen, omdat er geen feedback is vanuit hogere onderwijsinstellingen. 
 

7. Voelt de school zich verantwoordelijk voor een goede studiekeuze van de leerlingen en kunt u 
aangeven in welke mate of op welke manier dat tot uiting komt? 

Vorig jaar zijn we naar de schooldirectie gegaan met het verhaal dat we het beter willen doen dan 
andere scholen. De directie zelf ziet hier de noodzaak niet van in. Ze hebben wel interesse, maar 
laten het eigenlijk aan ons over om er invulling aan te geven. Ze werken er niet proactief aan mee. 
 

8. In hoeverre sluit dit aan bij uw eigen verantwoordelijkheidsgevoel? 
Het is onze taak, wij zijn het meest betrokken bij de studiekeuzebegeleiding. Maar eigenlijk kan er 
wel worden gezegd dat wij ons meer verantwoordelijk voelen dan de directie zelf. Het is niet zo dat 
de directie zegt: “Wat goed dat jullie dit gedaan hebben, laten we daar samen mee aan de slag 
gaan.” Wij zijn allebei hier al een aantal jaar decaan. We doen veel, veranderen veel, organiseren 
veel. En dit kunnen we ook aardig. Maar we vragen ons wel eens af wat het dan oplevert. Kort door 
de bocht gezegd, we doen steeds meer, maar het resultaat is steeds beroerder.  
 

9. Maar hoe bepaalt u dan welke richting u op moet? 
Met name de UT en het Saxion doen veel onderzoek naar wat scoort. Wat scoort is bijvoorbeeld de 
Studie try-outs. Leerlingen ergens actief laten zijn, dat scoort. Dus ook meeloopdagen. Leerlingen 
moeten bekend raken met wat ze te wachten staat. Hier proberen wij ons beleid op aan te laten 
sluiten. De dingen die werken, worden onze speerpunten. Het is voor leerlingen belangrijk om te 
kunnen ervaren dat er meerdere wegen naar Rome leiden.  
 

10. Wanneer begint de begeleiding van het studiekeuzeproces door de school en welke 
instrumenten worden er dan ingezet? 
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De begeleiding start in de derde klas. Hier begint de methode Keuzeweb. Het draait dan 
hoofdzakelijk om het maken van een goede profielkeuze. Er worden ook beroepskeuzetesten 
afgenomen, maar wij hechten zelf niet al te veel waarde aan beroepskeuzetesten, omdat deze te 
beïnvloeden zijn. Daarnaast, als je niet weet wat je wilt en je krijgt een uitslag van een dergelijk test, 
betekent dit nog niet dat dat is wat bij je past en wat je zou moeten gaan doen. Je moet er zelf achter 
komen wat bij je past. 
In de vierde klas begint het echte studiekeuzeproces. Ze gaan dan verder met de methode 
Keuzeweb. Eerst kijken ze terug op wat ze voor profiel ze gekozen hebben en waarom, zodat ze 
kunnen bekijken of ze goed gekozen hebben. Vervolgens gaan ze naar de voorlichtingsdagen 
toewerken. Voor 4 Havo betekent dit de Hbo voorlichting en voor 4 Vwo zowel de Hbo als WO 
voorlichting. Leerlingen van 5 Vwo kunnen nogmaals naar deze voorlichting heen, maar er wordt dan 
wel verwacht dat ze het land in gaan. Voor 5 Havo leerlingen geldt dat ze gestimuleerd worden om 
naar opendagen en meeloopdagen te gaan. Deze leerlingen wordt verplicht om beide dingen 
minimaal één keer te doen. Ze moeten hier vervolgens verslagen over schrijven. Opendagen worden 
over het algemeen meer bezocht. Leerlingen willen wel graag een dagje op pad. Daarnaast wordt het 
de Havoleerlingen verplicht om in het profielwerkstuk een koppeling te maken met een opleiding in 
het Hbo beroepsveld.  
Wat opvallend is, is dat van de 39 eindexamenleerlingen VWO er 10 nog geen studiekeuze hebben 
gemaakt en daarvan zijn er 8 gezakt.  
Wij roepen alle eindexamenleerlingen op in april voor een Studiekeuzemiddag. Hier gaan wij na hoe 
ver ze staan in hun studiekeuzeproces. Er worden activiteiten georganiseerd die leerlingen weer een 
stap verder moeten brengen. Dit kan zijn: ik heb wel gekozen, maar heb mijn formaliteiten nog niet 
voor elkaar. Dan wordt er op dat moment ruimte gemaakt om dit te doen. Het kan ook zijn dat een 
leerling nog twijfelt tussen een aantal opleidingen. Dan kunnen ze bijvoorbeeld een spel gaan doen 
met kaarten over wat er wel en niet bij je past. Je hebt daarnaast ook nog leerlingen die het helemaal 
niet weten. Hier wordt dan het instrument ‘Creatief Matchen’ ingezet. Dit houdt in dat je wordt 
gematcht met een andere leerling die jou redelijk goed kent. Beide ga je opschrijven wat je interesses 
zijn en wat de interesses zijn van de ander. Het moeilijke hier aan is dat ze over een drempel moeten, 
het moet niet meer langer alleen gaan over een studie, maar je moet de diepte in duiken met jezelf. 
Je moet vanuit jezelf beginnen en niet perse vanuit een opleiding. Eventueel kan hier ook iemand 
anders dan een leerling aan mee doen, zoals een ouder.  
Leerlingen weten soms niet goed waarom ze ergens voor kiezen. Er worden dan redenen gegeven 
van ‘het staat leuk’ of ‘die ander doet het ook’. Je moet bij jezelf beginnen, waar liggen mijn 
interesses. De Studiekeuzemiddag probeert dit te doorbreken zodat er een andere start wordt 
gemaakt. Er zijn natuurlijk altijd leerlingen die echt niet kunnen kiezen. Ze hebben alles geprobeerd 
en gedaan, maar weten het gewoon niet. Ze krijgen de informatie wel binnen maar kunnen het op de 
een of andere manier niet linken aan zichzelf. 
 

11. Ouders hebben vaak een grote invloed op de studiekeuze van hun kind. Hoe worden ouders 
door de school betrokken bij het studiekeuzeproces van hun kind?  

De rol van de ouder is van groot belang. Wij hebben ouderavonden die georganiseerd worden voor 
de ouders en de leerlingen. Het is dan ook de bedoeling dat de leerling bij zijn/haar ouders gaat 
zitten, zodat ze er echt gezamenlijk mee bezig zijn. Deze ouderavonden beginnen in de derde klas. In 
dit jaar zijn er twee ouderavonden. In de vervolgjaren is er ieder jaar één ouderavond. Deze vindt 
dan plaats aan het begin van het schooljaar om ook duidelijk aan te kunnen geven wat het doel is van 
dat jaar. We delen brochures uit van opendagen enzovoorts om aan te geven wat ze kunnen doen. 
De ouderavonden zijn door de jaren heen interactiever geworden door ze ook opdrachten te geven 
en dat ze niet alleen maar zitten en luisteren. In het begin van de avond gaat het hoofdzakelijk om 
waar sta je nu, wat denk je, wat wil je gaan kiezen. Voor sommigen is dit het eerste moment dat er 
over gesproken wordt.  
Ook het Keuzeweb betrekt de ouders bij het studiekeuzeproces. Er zitten een aantal opdrachten in 
die door ouders moeten worden ingevuld, al dan niet samen met de leerling. Ouders kunnen het er 
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ook alleen maar met hun kinderen over hebben wanneer ze weten wat er is. Ouders die, leuk 
bedoeld, steeds vragen of hun kind al een studiekeuze heeft gemaakt, dragen niet echt bij aan die 
studiekeuze, maar zorgen juist voor druk. Wij willen ouders informatie en wegen geven, waardoor ze 
samen met de leerling er mee bezig kunnen. Ook willen we zorgen dat ze er over nadenken wat de 
interesses van hun kind zijn en waar hij/zij geschikt voor zou kunnen zijn. Uiteindelijk kennen ouders 
hun kind ongelooflijk goed en als je het daar over hebt, kun je daar ook vanuit gaan. Als je tegen je 
ouders kunt vertellen waarom je een studie wil doen en die krijgen hier een goed beeld van, dan zit 
je goed. Ouders hebben namelijk een goede spiegelfunctie.  
 

12. Als een leerling het gehele studiekeuzetraject heeft doorlopen, heeft u dan ook het idee dat ze 
een goede keuze hebben kunnen maken? 

Ja, sommige leerlingen kiezen heel goed. Maar de leerlingen moeten dit zelf doen, wij zeggen ook 
niet wat ze moeten doen. We stellen alleen maar vragen. Bovendien kunnen leerlingen heel goed 
gewenst gedrag vertonen. Ze kunnen je best verkopen dat een bepaalde opleiding bij hun past. 
Bijvoorbeeld als ze in de derde klas schijnbaar weten wat ze willen doen en dan met oogkleppen op 
hier mee bezig gaan. Dan komen ze er later achter dat die studie het toch niet is. Vaak heeft het ook 
te maken met cultuur, dat leerlingen een opleiding willen gaan volgen om een bepaald 
aanzicht/status te verwerven, voornamelijk in de Turkse/Marokkaanse cultuur speelt dit een rol. 
Leerlingen uit families waarbinnen veel verschillende studies zijn gedaan, hebben een voorsprong op 
de rest. Hier kun je je namelijk weer aan spiegelen en bovendien zijn deze familieleden een belangrijk 
bron van informatie. Zij kunnen verhalen vertellen over wat studeren is en waarom ze voor een 
bepaalde instelling hebben gekozen.  
Voor leerlingen bestaat er ook een ander criterium om voor een bepaalde studie te kiezen, namelijk 
de afstand, ze willen in de buurt studeren. Ook het studentenleven in een bepaalde plaats speelt 
mee en natuurlijk het kostenplaatje. Vwo leerlingen zie je meer het land in trekken dan Hbo 
leerlingen. Dit ligt waarschijnlijk ook aan het brede aanbod aan Hbo-opleidingen hier in de regio.  
 

13. Ziet u nog verbeteringsmogelijkheden op het gebied van 

 Eigen instrumenten 

 Het betrekken van de leerlingen 

 Het betrekken van ouders 

 Rol van de overheid 

 Samenwerking met Hoger Onderwijsinstellingen 
De overheid zou kwaliteitseisen kunnen opstellen. Ook zouden ze meer informatie kunnen 
verzamelen over waar een leerling terecht is gekomen, zodat er een betere terugkoppeling kan 
plaatsvinden naar de middelbare scholen. Waarom zou de overheid niet mogen weten wat en waar 
je studeert? Je kunt jezelf niet toetsen als je geen gegevens hebt en daarom is het ook zo moeilijk om 
kwaliteitseisen op te stellen. Ook zou de overheid de doorstroom kunnen stimuleren. Bijvoorbeeld 
door bij een student, die een half jaar bezig is en dreigt uit te vallen, te bekijken of diegene kan 
switchen. Zo kan uitval worden beperkt en zijn er minder negatieve effecten qua moeilijkheid en 
studietijd. Je gaat er dan wel vanuit dat het interessegebied van die student in dezelfde sector ligt als 
in de eerder (fout) gekozen studie. 
De maatregelen die nu zijn opgesteld door de overheid, zouden ook een negatief effect kunnen 
hebben op de studiekeuze. Je hoopt natuurlijk dat leerlingen hierdoor een bewustere keuze maken. 
Maar je kunt je afvragen of een leerling rond de 17 jaar hier wel zo bewust van is. Leerlingen kunnen 
hierdoor ook gaan bedenken dat ze beter een opleiding kunnen doen, waarvan ze zeker weten dat ze 
het halen binnen de gestelde tijd, dan een opleiding die ze echt willen doen, maar die mogelijk een 
grotere uitdaging vormt en daardoor een groter tijdsbestek in beslag zou kunnen nemen. Hierdoor 
kunnen ze zichzelf tekort doen. 
Hogere Onderwijsinstellingen doen al veel om leerlingen te betrekken bij een opleiding. De 
samenwerking met deze instellingen is op zich goed. Maar middelbare scholen zouden de 
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mogelijkheden die worden aangeboden, meer moeten aangrijpen. Je kunt dan als decaan zijnde je 
leerlingen stimuleren om die activiteiten ook daadwerkelijk te gaan doen op die instellingen en de 
mogelijkheden onder de aandacht te brengen. 
Die Studiebeurs in Utrecht zou moeten ophouden. Het is één grote show. Elke instelling levert de 
leukste studenten met de leukste shirtjes. Wanneer je weg gaat weet je eigenlijk minder dan dat je er 
kwam, omdat er zo veel is. 
Instrumenten die leerlingen direct confronteert met een opleiding, die leveren wat op. Hoe dieper de 
leerling is ondergedompeld, hoe beter het beeld is dat gevormd wordt over de opleiding en hoe 
meer de keuze van de student gefundeerd is. Hier valt de winst te behalen, meer dan alle andere 
dingen. 
 

14. Hoe is het gebruik van de instrumenten door de leerlingen? Maken ze gebruik van de 
geboden mogelijkheden? Zijn ze actief bezig wanneer het gaat om studiekeuze? Zo niet, wat 
doet de school dan? 

De leerlingen volgen in principe allemaal de voorgeschreven opdrachten en dergelijke aangeboden 
via het Keuzeweb. Bij voorlichtingsavonden komt er nog wel eens een leerling bij je met de vraag: “Ik 
heb drie voorlichtingen gezien, mag ik nu weg?” Dit geeft het idee van een verplicht nummertje, 
terwijl je juist wil dat ze er actief mee bezig zijn en dit is wat je door middel van de opdrachten 
probeert te doorbreken. Ook wil je dat de leerlingen niet alleen kijken naar een studie en wat je er 
mee kan doen, maar dat ze daarnaast kijken naar wat studeren voor henzelf betekent. Deze 
informatie haal je niet uit een voorlichtingsavond of uit de methode, dus dit proberen wij 
voornamelijk te bereiken door middel van een ouderavond.  
In hoeverre onze methode bijdraagt is, zoals eerder gezegd, niet te meten doordat er nauwelijks 
cijfers bekend zijn. Daarnaast is het ook afhankelijk van hoe de mentor er in staat. Een mentor kijkt 
mee over de schouder van de leerling. Maar ook hier kunnen leerlingen gewenst gedrag vertonen, 
waardoor er niet altijd een even goed beeld ontstaat. Sommige mentoren zijn hier alerter op en 
dwingen de leerlingen dan ook in dit proces. Maar er zijn ook mentoren die puur bekijken of ze de 
opdracht hebben gedaan en verder met de inhoud niet zoveel kunnen.  
  



46 
 

Bijlage 3: Interview TCC de Thij 
 

Uitwerking interview TCC de Thij 
Dit interview is afgenomen met Anita Vermaas en Wilma Navis, decanen Havo en Vwo bovenbouw 

 
1. Wat zijn de instrumenten die u gebruikt om het studiekeuzeproces van de leerlingen op uw 

school bij de keuze van een studie in het HO te begeleiden? 

In klas 3 is er een ingeroosterd uur, het instrument dat wordt ingezet is het ‘Schooltraject’, dit is een 
webbased programma. Hier in zit veel eigen ontwikkeld materiaal. Leerlingen kunnen vragenlijsten 
invullen om hun zelfbeeld een beetje goed te krijgen. Daarnaast is er heel veel informatie te vinden 
over opleidingen. Op basis van dit programma zijn dus de eigen opdrachten geformuleerd waarmee 
de leerlingen aan de slag kunnen. Het Schooltraject is echt voor de derde klas en dus voor de 
profielkeuze, maar het staat wel open voor de bovenbouw.  
In de bovenbouw wordt heel veel eigen ontwikkeld materiaal ingezet. Hier wordt de oriëntatie op de 
studie en op het beroep verder gefocust. Hier worden opdrachten op Teletop voor gebruikt.  
 

2. Zijn daar instrumenten bij die door de school zelf zijn ontwikkeld? Welke? 

We ontwikkelen eigen opdrachten voor profielmiddagen, dat is een korte opdracht van twee uur 
voor de derde klas. Hier kan stil worden gestaan bij verschillende onderwerpen en de vaardigheden 
die bij een bepaald profiel horen.  
We organiseren een Realgame. Dit is een oriëntatieprogramma op de wereld van arbeid en beroep. 
De leerlingen gaan dan een heel beroep uitdiepen en de daarbij behorende financiële consequenties. 
Dit spel is niet zelf ontwikkeld, maar we hebben er wel op gevarieerd. Daarnaast bieden we een 
verdiepingsslag aan op de profielen. Hierbij worden de ouders betrokken. We hebben twee 
informatieavonden. De eerste avond is alleen met ouders en decanen. De tweede avond vertellen 
leerlingen aan hun ouders de inhoud van de profielen. In de bovenbouw is er aan het begin van ieder 
avond een informatieavond. Hierin wordt alles besproken van het komende jaar. Als afsluiting is er 
een kennismaking tussen mentoren en ouders. De leerlingen zijn hier niet bij.  
Verder is er in de bovenbouw een elektronische leeromgeving, Teletop. Hier op staan eigen 
gemaakte opdrachten die bedoeld zijn ter oriëntatie op de vervolgopleiding. Ook worden 
voorlichtingen vanuit de Decanenkring aangeboden. Dit zijn twee voorlichtingen, één vanuit de UT 
voor WO en één op de Grundel voor het Hbo. We hebben verder geen methode voor de 
studiekeuzebegeleiding. Er is ook geen ingeroosterd mentoruur. De leerlingen moeten zelf een plan 
van aanpak schrijven. Op grond hiervan moeten ze zich steeds oriënteren. Dit wordt gecontroleerd 
door voortgangsgesprekken met de mentor. Dit is een drieslag van hoe een leerling in zijn vel zit, hoe 
staat het met het keuzeproces en hoe zijn de resultaten. Dit gebeurt een paar keer per jaar. De 
mentor vinkt dit af en op elk rapport komt er dan een beoordeling voor LOB (onvoldoende, 
voldoende, goed). Op deze manier wordt er met de ouders over gecommuniceerd.  
 

3. Zijn daar instrumenten bij die vanuit overheidswege zijn ontwikkeld? Welke? 

De website Studiekeuze123 bieden we aan via Teletop is. Daarnaast bieden we op Teletop nog een 
aantal andere websites aan door middel van verwijzingen. De één bekijkt deze wel en de andere niet. 
We delen ook het boekje van Studiekeuze123 uit. Aan het begin van het jaar krijgen de leerlingen 
brochures, dus niet alleen van Studiekeuze123, maar ook van andere voorlichtingsdagen en 
dergelijke.  
 

4. Zijn daar instrumenten bij die worden aangeboden door of opgezet zijn in samenwerking met 

Hoger Onderwijsinstellingen? Welke? 

We brengen ook de Studie try-outs onder de aandacht van LinX. Daarnaast gaan er vanuit de Havo 
ook leerlingen naar de Masterclass Economie op het Saxion. Vwo leerlingen kunnen gebruik maken 
van 1op1 van de UT. Studenten begeleiden hier een aantal leerlingen, dit jaar zijn het er 16. De 
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kosten hiervoor zijn 100, - euro, dit moeten de leerlingen zelf bepalen. Ook kunnen de leerlingen 
opendagen volgen, hierover moeten ze dan een verslag schrijven.  
De leerlingen moeten 40 uur per jaar aan LOB besteden, maar deze uren worden niet afgevinkt. Hier 
wordt geen specifieke eis aangesteld, het is dus niet gedefinieerd. Ze moeten dit wel doen, omdat ze 
anders nooit aan de 40 uur komen. De mentor houdt dit in de gaten.  
In de vierde kas ligt het wel een beetje vast. Hier zijn er drie verplichte opdrachten. Deze opdrachten 
bestaan uit het meelopen met een beroepsbeoefenaar, de voorlichtingen vanuit de Decanenkring 
en/of opendagen volgen en de advertentieopdracht. De advertentieopdracht houdt in dat een 
leerling opzoek moet naar vijf advertenties in het kader van hun beroepen top 3. Hierop moeten ze 
reflecteren of het daadwerkelijk is wat ze denken.  
 

5. Is er een schoolbreed beleid voor het studiekeuzeproces? Door wie is dit opgesteld en hoe 

wordt hier dan invulling aan gegeven? 

De decanen, wij dus, hebben gepleit bij het schoolbestuur voor 40 uur LOB. De overheid heeft de 
mogelijkheid gegeven om dit op te nemen in de studielast van de leerlingen. Het schoolbestuur is 
hier mee akkoord gegaan. 
 

6. Zijn er kwaliteitseisen gesteld aan de instrumenten die worden ingezet? En door wie dan? 

Nee. We hebben ieder jaar een evaluatie met de mentoren. Op basis hiervan worden er dingen 
veranderd of aangepast. Het is ook vooral de vraag of het werkbaar is voor de mentor.  
 

7. Wat wordt door de school beschouwd als een goed instrument? Waaraan moet het voldoen? 

Door de school wordt Studie try-out beschouwd als een goed instrument. De leerlingen zijn daar een 
aantal middagen bezig en kunnen echt proeven van de opleidingen. Maar ook de meeloopdagen. Wij 
denken dat als leerlingen beide dingen doen, ze een goede keuze kunnen maken. Daarnaast hebben 
we vorig jaar ook meegedaan aan studiekeuzegesprekken op het Saxion. De leerlingen moesten 
hiervoor testjes invullen. Iemand van Saxion kwam er dan hier over praten en die kon goed laten zien 
wat wel en niet matchte qua opleidingen. Dit was een pilot.  
We vinden het een goede ontwikkeling dat een leerling zich moet kunnen motiveren voor een 
opleiding, dus dat ze echt solliciteren voor een plek op de opleiding. 
 

8. Wanneer beginnen leerlingen zich te interesseren in studiekeuze voor een vervolgopleiding? 

Dat kan al in de derde en de vierde zijn, maar het kan ook zijn dat het pas tijdens de examenperiode 
gebeurd. Dit verschilt dus heel erg per leerling. Het is moeilijk te bepalen waar dit precies mee te 
maken heeft. Het ligt eraan waar de leerlingen de accenten leggen en hoe het vanuit thuis wordt 
benaderd. Vanaf de vierde klas is het overgrote deel er wel mee bezig, maar ze zien het dan meer als 
een verplichting. In de vijfde klas gaan ze er over het algemeen echt mee bezig.  
 

9. Hoe is het gebruik van de instrumenten door de leerlingen? Maken ze gebruik van de 

geboden mogelijkheden? Zijn ze actief bezig wanneer het gaat om studiekeuze? Zo niet, wat 

doet de school dan? 

Dit ligt vaak aan de mentor, wij maken elke keer een nieuwe studiewijzer aan en de mentor moet dit 
dan doorspreken met de leerlingen. Het ligt ook aan de leerling, hoe ze er in staan, of ze het zien als 
een verplichting of dat het echt vanuit de eigen interesse komt. Als het meer als een verplichting 
wordt gezien, zullen ze er minder van opsteken. Je kunt wel instrumenten inzetten, maar als een 
leerling er nog niet aan toe is, heeft het niet perse het gewenste effect. Sommige leerlingen hebben 
het zo druk met van alles en nog wat dan hun studiekeuze. De studiekeuze is dan gewoon nog niet zo 
belangrijk. Dit merken wij op school ook, als de resultaten minder interessant worden gevonden. Er 
vindt wel een omslag plaats, maar wanneer dit precies is valt niet te bepalen. Een leerling die echt 
nog niet goed aan zijn studiekeuze toe is, zal dan ook niet slagen, want die heeft het perspectief niet. 
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Je hebt het perspectief/doel nodig om verder te komen. Je ziet vaak ook dat studiekeuze onderhevig 
is aan een soort van modegril. Ieder jaar worden er weer oude opleidingen in een nieuw jasje 
worden gestoken en wordt het weer een soort van hippe studie om te doen. Daarnaast, hoe meer 
studies er worden aangeboden, hoe slechter de keuze van de leerling wordt. Hiermee wordt het 
moeilijker gemaakt voor de leerling. Dit is voornamelijk het geval met Hbo opleidingen en in veel 
mindere mate met WO opleidingen.  
 

10. In hoeverre is de school van mening dat de aangeboden informatie daadwerkelijk aansluit bij 

de informatiebehoefte van de leerling?  

De leerlingen hebben een vrij open programma. Wij maken de ruimte zodat de leerling het goed zelf 
kan in vullen. Als ze met iets anders komen en de mentor het goed vindt, dan is dat ook goed.  
  

11. Ouders hebben vaak een grote invloed op de studiekeuze van hun kind. Hoe worden ouders 

door de school betrokken bij het studiekeuzeproces van hun kind?  

Naast de informatieavonden is er nog het rapportgedeelte. Na elk rapport is er de mogelijkheid om 
een 10 minuten gesprek te voeren met de mentor. Omdat LOB ook is opgenomen in het rapport 
hebben ouders de mogelijkheid om dan te spreken met de mentor over het studiekeuzegesprek. 
Daarnaast proberen we te stimuleren dat ouders mee gaan met opendagen enzovoorts. Maar dit is 
heel moeilijk, ouders gaan wel eens mee, maar maken niet altijd de tijd vrij.  
 

12. Voelt de school zich verantwoordelijk voor een goede studiekeuze van de leerlingen en kunt u 

aangeven in welke mate of op welke manier dat tot uiting komt? 

Het schoolbestuur onderschrijft het belang en geeft de mogelijkheid en de ruimte. Er zijn dus geen 
belemmeringen vanuit het schoolbestuur. Als leerlingen vaker naar opendagen willen dan wordt hier 
ook de mogelijkheid voor geboden. 
 

13. In hoeverre sluit dit aan bij uw eigen verantwoordelijkheidsgevoel? 

We krijgen de ruimte, het is ook onze taak als decanen.  
 

14. Heeft u het idee dat leerlingen goed voorbereid zijn op een keuze in het hoger onderwijs? 

Onze leerlingen zijn niet anders dan anderen. Er zijn evenveel leerlingen die uitvallen. We kunnen 
niet van alle leerlingen zeggen of ze daadwerkelijk een goede keus hebben gemaakt. Het ligt voor 
een groot deel ook bij de leerling zelf.  
 

15. Ziet u nog verbeteringsmogelijkheden op het gebied van 

 Eigen instrumenten 

 Het betrekken van de leerlingen 

 Het betrekken van ouders 

 Rol van de overheid 

 Samenwerking met Hoger Onderwijsinstellingen 

Wanneer er in de vakken meer wordt geïntegreerd met toekomstige studies, zou dit enige soelaas 
kunnen bieden. Ook zou er meer samenwerking kunnen worden gezocht met Hoger 
Onderwijsinstellingen en/of bedrijven  wanneer leerlingen bezig zijn met hun profielwerkstuk. Maar 
toch heeft het hier ook weer te maken in hoeverre de leerling echt de diepte in duikt.  
Leerlingen zijn ook vaak erg jong om te kunnen kiezen. De factoren die van invloed zijn op het 
studiekeuzeproces zijn zo divers. In de periode dat de leerling bezig zou moeten zijn met het 
studiekeuzeproces zijn er zoveel andere dingen waar een leerling mee bezig is. De leerling is er niet 
altijd aan toe om te kiezen, ze hebben er ook niet altijd de interesse voor.  
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Bijlage 4: Vragenlijst OSG Erasmus 
 
 

Vragenlijst Studiekeuze 
Voor leerlingen Havo/Vwo op het OSG Erasmus te Almelo 

Beste leerling, 
Bedankt voor je medewerking aan een onderzoek van de Universiteit Twente (UT). Het onderzoek gaat over het 
studiekeuzeproces van leerlingen op middelbare scholen. Jouw school doet van alles om te helpen bij het maken van 
een studiekeuze, maar werkt dit wel voor jou? Door middel van deze vragenlijst kun je vrijblijvend en anoniem je 
mening geven, dus vul de vragenlijst in!  

 

1. Welk niveau onderwijs volg je?  

0 Havo 0 Vwo 
 

2. In welke klas zit je? 

0 4e klas 0 5e klas 
 

3. Heb je al een studiekeuze gemaakt? 

0 Ja 0 Nee 
 

4. Wie heeft je daarmee geholpen/wie helpt je daarmee? (Aankruisen wat van toepassing is, meerdere antwoorden 
mogelijk) 

0 Mentor/decaan 0 Ouders 
0 Broers/zussen 0 Vrienden 
0 Andere familieleden 0 Anders, namelijk... 

 

5. Welke mogelijkheden wil je benutten/heb je benut om een studiekeuze te maken? (Aankruisen wat van toepassing 
is, meerdere antwoorden mogelijk) 

0 Opdrachten Keuzeweb 0 Gesprek mentor/decaan 
0 Voorlichtingen UT/Grundel (WO&HBO) 0 Voorlichtingsmarkt oud-leerlingen 
0 Opendagen 0 Meeloopdagen 
0 Studie try-out (Saxion) 0 Masterclass Economie (Saxion) 
0 1op1 traject (UT) 0 Studiekeuze123 (Website) 
0 Anders, namelijk…  

 

Vanuit de school wordt een traject aangeboden dat je kan helpen bij je studiekeuzeproces. Er zijn verschillende 
mogelijkheden die je kunt benutten om dichter bij een definitieve studiekeuze te komen. De volgende vragen gaan 
over de mogelijkheden die door de school wordt aangeboden. Wees kritisch, bedenk in hoeverre verschillende 
mogelijkheden daadwerkelijk van invloed zijn (geweest) op jouw studiekeuze.  

 

6. Op het Keuzeweb staan verschillende opdrachten. Dragen deze opdrachten bij aan je studiekeuzeproces? 

0 Ja 0 Nee 
Want …. 
 

7. Als je de opdrachten zou moeten beoordelen, wat is dan je beoordeling?  

0 Goed 0 Niet goed/niet slecht  
0 Slecht 0 Geen ervaring 
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8. Tijdens het mentoruur is er de mogelijkheid om onder begeleiding van je mentor te werken aan je studiekeuze. 
Heeft dit mentoruur voor jou toegevoegde waarde? 

0 Ja 0 Nee 
Want…  
 

 

9. Wat vind je van deze vorm van begeleiding (mentoruur)? 

0 Goed 0 Niet goed/niet slecht  
0 Slecht 0 Geen ervaring 

10. Naast het mentoruur heb je ook de mogelijkheid om een gesprek aan te vragen met je mentor/decaan. Hoe 
ervaar je deze gesprekken? 

0 Goed 0 Niet goed/niet slecht  
0 Slecht 0 Geen ervaring 

 

11. Er worden in samenwerking met het Erasmus voorlichtingen georganiseerd op de UT en op de Grundel. Wat vind 
je van deze voorlichtingen? 

0 Goed 0 Niet goed/niet slecht  
0 Slecht 0 Geen ervaring 

 

12. Daarnaast is er op het Erasmus ook een voorlichtingsmarkt door oud-leerlingen. Wat vind je daarvan? 

0 Goed 0 Niet goed/niet slecht  
0 Slecht 0 Geen ervaring 

 

Naast de mogelijkheden die je door het Erasmus worden aangeboden om te werken aan je studiekeuze, worden er 
ook mogelijkheden/activiteiten aangeboden door Hoger Onderwijsinstellingen en de overheid. De volgende vragen 
gaan hierover. Denk hierbij aan opendagen, meeloopdagen, Studiekeuze123, Studie try-out, 1op1 traject, enz.  

  

13. Hoe worden deze mogelijkheden door jouw school onder de aandacht gebracht? 

0 Mentor/decaan 0 Links op Keuzeweb 
0 Brochures 0 Anders, namelijk … 

 

14. Wat vind je van de manier waarop het onder je aandacht wordt gebracht? 

0 Goed 0 Niet goed/niet slecht  
0 Slecht 0 Geen ervaring 

 

15. Wat vind je over het algemeen van de opendagen die door verschillende universiteiten en hogescholen worden 
georganiseerd? 

0 Goed 0 Niet goed/niet slecht  
0 Slecht 0 Geen ervaring 

 

16. Wat vind je over het algemeen van de meeloopdagen die door verschillende universiteiten en hogescholen 
worden georganiseerd? 

0 Goed 0 Niet goed/niet slecht  
0 Slecht 0 Geen ervaring 

 

17. Wat vind je van de Studie try-outs die georganiseerd worden door het Saxion? 

0 Goed 0 Niet goed/niet slecht  
0 Slecht 0 Geen ervaring 

 

18. Wat vind je van de Masterclass Economie die georganiseerd wordt door het Saxion? 
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0 Goed 0 Niet goed/niet slecht  
0 Slecht 0 Geen ervaring 

 

19. Wat vind je van het 1op1 traject dat onder begeleiding staat van studenten aan de UT? 

0 Goed 0 Niet goed/niet slecht  
0 Slecht 0 Geen ervaring 

 

20. Heb je zelf nog suggesties voor verbetering van de studiekeuzebegeleiding of andere opmerkingen? 
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Bijlage 5: Resultaten vragenlijst OSG Erasmus 
Hieronder worden de resultaten van de vragenlijst weergegeven. Deze vragenlijst is afgenomen 
onder 21 Havoleerlingen uit de vierde klas en 21 Vwo-leerlingen uit de vijfde klas.  
 

Vraag Antwoordmogelijkheden Percentages 

1. Niveau Havo 50% 

  Vwo 50% 

2. Klas 4e 50% 

  5e 50% 

3. Studiekeuze Ja 57,14% 

  Nee 42,86% 

4. Hulp van Mentor/decaan 21,43% 

(meerdere antwoorden mogelijk) Ouders 47,62% 

  Broers/Zussen 7,14% 

  Vrienden 28,57% 

  Andere familie 11,90% 

  Anders 45,24% 

5. Benutten van mogelijkheden Opdrachten Keuzeweb 21,43% 

(meerdere antwoorden mogelijk) Gesprek mentor/decaan 23,81% 

  Voorlichting UT/Grundel 28,75% 

  Voorlichtingsmarkt oud-leerlingen 21,43% 

  Opendag 85,71% 

  Meeloopdagen 33,33% 

  Studie try-out 11,90% 

  Masterclass Economie 2,38% 

  1op1 9,52% 

  Studiekeuze 123 40,47% 

  Anders 7,14% 

6. Opdrachten Keuzeweb Ja 11,90% 

 Bijdrage studiekeuze Nee 88,09% 

7. Beoordeling opdrachten Goed 9,52% 

 Keuzeweb Niet goed/niet slecht 59,52% 

  Slecht 11,90% 

  Geen ervaring 19,05% 

8. Toegevoegde waarde mentoruur Ja 4,76% 

  Nee 95,24% 

9. Beoordeling mentoruur Goed 11,90% 

  Niet goed/niet slecht 23,81% 

  Slecht 40,47% 

  Geen ervaring 23,81% 

10.Gesprek mentor/decaan Goed 23,81% 

  Niet goed/niet slecht 7,14% 

  Slecht 4,76% 

  Geen ervaring 64,29% 

11. Voorlichting Decanenkring Goed 26,19% 
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  Niet goed/niet slecht 23,81% 

  Slecht 4,76% 

  Geen ervaring 45,24% 

12. Voorlichtingsmarkt  Goed 42,86% 

oud-leerlingen Niet goed/niet slecht 30,95% 

  Slecht 9,52% 

  Geen ervaring 16,67% 

13. Mogelijkheden onder de  Mentor/decaan 52,38% 

aandacht door… Brochures 42,86% 

(meerdere antwoorden mogelijk) Links op Keuzeweb 33,33% 

  Anders, namelijk 11,90% 

14. Beoordeling over het Goed 16,67% 

onder de aandacht brengen Niet goed/niet slecht 45,24% 

  Slecht 21,43% 

  Geen ervaring 16,67% 

15. Opendagen Goed 66,67% 

  Niet goed/niet slecht 16,67% 

  Slecht 2,38% 

  Geen ervaring 14,29% 

16. Meeloopdagen Goed 45,24% 

  Niet goed/niet slecht 9,52% 

  Slecht 0% 

  Geen ervaring 42,86% 

17. Studie try-outs Goed 9,52% 

  Niet goed/niet slecht 4,76% 

  Slecht 2,38% 

  Geen ervaring 83,33% 

18. Masterclass Economie Goed 9,52% 

  Niet goed/niet slecht 4,76% 

  Slecht 4,76% 

  Geen ervaring 80,95% 

19. 1op1 Goed 9,52% 

  Niet goed/niet slecht 7,14% 

  Slecht 0% 

  Geen ervaring 83,33% 

20. Opmerkingen     

      

 
Redenen opgegeven bij vraag 6: 

 Weinig aandacht aan besteed 

 Weinig aandacht aan besteed 

 Er wordt geen duidelijk voorbeeld gegeven van verschillende opleidingen 

 Niet gebruikt 

 Er wordt weinig aandacht aan besteed en het verzamelen van informatie doe ik liever zelf 
omdat ik hier meer overzicht bij heb dan bij het maken van opgaven 

 Ik heb er niets aan 
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 Niet gebruikt 

 Niet gebruikt 

 Helpen niet 

 Alleen als je niet weet wat je wilt 

 Zo kan je weten welke richting je wilt enz. 

 Het is te breed, ik weet mijn richting al 

 Ik wist al wat ik wou worden 
 
Redenen opgegeven bij vraag 8: 

 Het schept duidelijkheid over wat ik nog moet doen 

 Ik heb het niet nodig 

 Ik wist al wat ik wilde 

 Geen mentoruur gehad dit schooljaar 

 Nee, want we hebben geen mentoruur 

 Ik wist het al 

 Het gaat zelden door 
 
Opmerkingen bij vraag 20: 

 Controle opendagen 

 Open dagen bezoeken en meeloopdagen doen 

 De leerling persoonlijk benaderen 

 Een andere manier om te helpen met kiezen van je studie 
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Bijlage 6: Opzet Focusgroep TCC de Thij 
 
Introductie: (15 min) 
10 vwo leerlingen mogelijk ook 1/2 havoleerlingen 
 
Openen met (korte) eigen introductie 
Wie ben ik, leeftijd, waar kom ik vandaan, wat is mijn weg geweest tot waar ik nu ben, wat is mijn 
doel van dit gesprek.  
 
Wie heeft al wel een studiekeuze gemaakt? En wie nog niet? 
 
Wel  
Wat is je aanpak geweest om tot deze keuze te komen? Wat heb je gedaan? Wie heeft je geholpen? 
En vooral, wie het meest? Wat is de rol van je familie hierin?  
 
Niet 
Waarom heb je nog geen keuze gemaakt? Wat doe je er aan om op een gegeven moment toch die 
keuze te maken, heb je een plan van aanpak? Wie helpt je bij het vinden van een studie? Weet je al 
wel of je een bepaalde richting op wilt?  
 
Behandeling instrumenten: (40 min) 
Het idee is om ieder instrument kort te behandelen aan de hand van een aantal vragen. De 
instrumenten heb ik geclusterd in een aantal pakketen, namelijk alles vanuit de middelbare school 
(LOB), hoger onderwijs en overheid. Het is de bedoeling dat iedereen elkaar aanvult. Aan het eind 
van ieder pakket zal er een stemming plaatsvinden over het instrument. Het is dus de bedoeling echt 
je mening te geven en naar jezelf te kijken in hoeverre je verder bent geholpen in je studiekeuze 
doordat instrument. Heeft het toegevoegde waarde gehad? Was het op de juiste manier opgezet? Zo 
niet, hoe had het dan wel gemoeten? Eerder in het proces, later in het proces, locatie enz.  
 
LOB: (20 min) 
In jullie studielast zit 40 uur aan LOB ingepland die jullie in zijn geheel zelf moeten invullen. Dit is dus 
de basis van de studiekeuzebegeleiding. Klopt het dat alles wat je doet aan studiekeuzebegeleiding 
hieronder valt? Dus de opdrachten op Teletop, de voorlichtingen op de Grundel en de UT, 
meeloopdagen op de UT / Saxion en met een beroepsbeoefenaar enzovoorts?  
 
Ik heb begrepen dat je aan het begin van de LOB een plan van aanpak wordt beschreven, hoe gaat dit 
in zijn werk? Wie begeleidt je? Gebruik je ook een specifieke methode? Krijg je hier les in? Wie houdt 
bij dat je het daadwerkelijk doet volgens je plan van aanpak? Zie je er de zin van in? 
 
Jullie hebben allemaal voortgangsgesprekken over LOB met de mentor. Kun je me vertellen hoe dit 
werkt? Moet je zelf een afspraak maken of wordt je opgeroepen? Waar wordt op beoordeeld? In 
hoeverre heb je het gevoel dat dit bijdraagt aan je studiekeuze? 
 
Wat voor opdrachten krijg je op Teletop?Gaan de opdrachten over jou persoonlijk, dus de interesses, 
je omgeving, je hobby’s, je normen en waarden enz. of gaan ze meer over een studie, dus over een 
sector, verschillende beroepen en daaraan gekoppelde studies? Wat vind je daarvan? Helpen ze je? 
Vind je het leuk om de opdrachten te doen? Sluiten ze aan op waar je bent in je proces? 
 
Als ik het goed begrijp zijn er drie opdrachten verplicht, namelijk een meeloopdag met 
beroepsbeoefenaar, Grundel/UT voorlichting of openden (?), advertentieopdracht. Wat vind je van 
deze opdrachten? Welke is het beste?Zie je het nut van deze opdrachten? Maak je er verslagen over? 
Hoe zit dat dan bij die advertentieopdracht? 
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Stemming LOB-pakket: 

 Plan van aanpak 

 Mentorgesprek 

 Opdrachten Teletop 

 Verplichte ruimte (evt. apart beroepsbeoefenaar, voorlichting, advertentieopdracht) 

 Vrije ruimte 

 LOB-pakket in zijn geheel 

Stemmingsmogelijkheden: goed – midden – slecht 
 
Hoger onderwijs: (10 á 15 min) 
Vanuit de Hoger Onderwijsinstellingen worden er ook verschillende instrumenten aangeboden waar 
jullie hoogstwaarschijnlijk wel mee bekend zijn. Ik doel hiermee op de Studie try-outs, de Masterclass 
Economie, het 1op1  traject vanuit de UT, maar ook de opendagen en de meeloopdagen. Hoe 
worden deze instrumenten bij jullie onder de aandacht gebracht? Maken jullie ook van alles gebruik? 
 
De Studie try-outs zijn gericht op HBO opleidingen, maar maak je hier als vwo’er ook gebruik van? 
Waarom wel/niet? Wat vind je van de cursus? Krijg je hierdoor een goed beeld van de opleiding?  
 
Wie van jullie heeft de masterclass economie gevolgd? En wat vond je daar van?  
Of wie wil het nog gaan volgen en waarom wel/niet? 
 
Zit er iemand van jullie in het 1op1 traject van de UT? Wat vind je er van?  
Of wil iemand dit traject gaan volgen? Waarom wel/niet? Wat verwacht je er van?  
 
Zijn jullie al veel naar opendagen geweest? Waar ben je geweest? Wat heb je er aan gehad? Is er 
verschil tussen instellingen? En vind je dat het ergens beter/slechter is georganiseerd? 
 
Zijn er door jullie al meeloopdagen gevolgd? Waar ben je geweest? Speelde de studie of de instelling 
de grootste rol bij deze keuze? Kreeg je een goed beeld van de opleiding? Voldeed het aan je 
verwachtingen?  
 
Stemming hoger onderwijs: 

 Het onder de aandacht brengen van mogelijkheden 

 Studie try-outs 

 Masterclass Economie 

 1op1 traject 

 Opendagen 

 Meeloopdagen 

 Instrumenten aangeboden door het hoger onderwijs in het algemeen 

Stemmingsmogelijkheden: goed – midden – slecht – geen mening (= wanneer geen ervaring!) 
 
Overheid: (5 á 10 min) 
De overheid biedt een website aan genaamd studiekeuze123. Maken jullie hier gebruik van? En hoe 
dan? Veel/weinig? Kan je alles vinden wat je zoekt? Is het overzichtelijk en makkelijk in gebruik? 
Helpt het je bij het maken van je studiekeuze of meer bij het maken van de keuze voor een bepaalde 
instelling? 
 
Er is ook een Keuzegids Hoger Onderwijs, maken jullie hier gebruik van? Is het handig, welke 
informatie zoek je er in op? Kost het je geld? 
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Stemming overheid 

 Studiekeuze123 

 Keuzegids Hoger Onderwijs 

Stemmingsmogelijkheden: goed – midden – slecht – geen mening (= wanneer geen ervaring!) 
 
Afsluiting: (5 min) 
Heb je nog suggesties voor verbetering? Vinden jullie dat je ouders genoeg betrokken worden? 
Zouden jullie misschien een andere invulling geven aan de 40 uur LOB? Zou je bepaalde instrumenten 
anders willen zien? Enz.… 
 
Zijn er nog vragen die ik niet heb gesteld, maar waarvan je vindt dat ik ze wel had moeten stellen?  
Zijn er andere punten die je naar voren wil brengen? 
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Bijlage 7: Uitwerking Focusgroep TCC de Thij 
 

Deze focusgroep is gehouden met 10 5-Vwo leerlingen en 5 4-Havo leerlingen. 
 
Introductie 
Van de leerlingen zijn er vijf die al een studiekeuze hebben gemaakt. De leerlingen die een 
studiekeuze hebben gemaakt, geven aan dat je eigenlijk altijd wel een beetje weet wat je wilt, je zit 
vaak al wel naar een bepaalde richting te kijken. Er wordt wel naar andere studies gekeken, omdat er 
de mogelijkheid bestaat om te worden uitgeloot. Sommigen twijfelen ook nog tussen twee studies, 
maar denken de keuze wel goed te kunnen maken.  
Onder de leerlingen die nog geen studiekeuze hebben gemaakt wordt er vaak nog getwijfeld tussen 
meerdere studies. Om deze twijfel weg te halen willen ze meeloopdagen volgen en naar opendagen 
toe gaan.  
Bij het maken van de studiekeuze hebben de leerlingen niet het idee dat de school hier echt aan 
bijdraagt. Over het algemeen worden alle leerlingen wel geholpen door de ouders. Ouders kunnen 
goed aangeven wat wel en niet bij je past. Ook broers en zussen kunnen hierbij helpen en vrienden.  
 
Behandeling LOB 
Onder LOB valt alles wat je kunt doen aan studiekeuze. Alles kan worden opgegeven voor de 40 uur 
aan studielast. 
 
Plan van aanpak 
Het plan van aanpak wordt als zeer onduidelijk ervaren. Normaal gesproken maak je ieder jaar een 
plan van aanpak, maar niet iedereen heeft dat ieder jaar gedaan. Leerlingen bedenken zelf wat er in 
dit plan van aanpak komt te staan. De mentor controleert dit, maar deze controle is niet sterk. Ze 
hebben niet echt het idee dat het de mentor interesseert wat het er in staat, als je maar iets inlevert 
dan is het goed. De mentor neemt het niet serieus, waardoor het instrument door de leerlingen ook 
niet serieus worden genomen. LOB wordt wel zwaar gewogen, omdat het op je rapport staat en je 
kunt blijven zitten wanneer je onvoldoende scoort op LOB. De leerlingen vinden daarom dat er een 
grote eigen verantwoordelijkheid is. 
 
Stemming: 
Goed: 1  - Niet goed/slecht: 1 - Slecht: 13 - Geen ervaring: 0 
 
Voortgangsgesprekken mentor 
Niet iedereen heeft een voortgangsgesprek. De mentor geeft het alleen aan als het nodig is op basis 
van je rapport. Je kunt ook zelf een voortgangsgesprek aanvragen. Sommige leerlingen hebben geen 
les van de mentor, waardoor ze de mentor over het gehele jaar nauwelijks tot nooit zien. Leerlingen 
die wel les hebben van de mentor, zien de mentor buiten de lessen om ook bijna nooit. Ze vinden 
wel dat het goed is dat je zelf ook een voortgangsgesprek kunt aanvragen.  
 
Stemming: 
Goed: 10 - Niet goed/slecht: 1 - Slecht: 4 - Geen ervaring: 0 
 
 
Opdrachten Teletop 
De leerlingen weten wel dat er opdrachten op Teletop staan, maar hebben de opdrachten niet 
gebruikt of gemaakt. Ze weten niet precies wat de opdrachten inhouden en hebben er geen ervaring 
mee. 
 
Stemming: 
Goed: 0  - Niet goed/slecht: 0 - Slecht: 0 - Geen ervaring: 15 
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Verplichte opdrachten 
Er zijn drie verplichte opdrachten in de vierde klas. Het meelopen met de beroepsbeoefenaar is 
vervangen door een maatschappelijke stage. Dit stelde niet veel voor, het heeft ook niets met je 
studiekeuze te maken. Je kunt bijvoorbeeld ook de stoep gaan vegen bij je buurman. Sommigen 
hoefden de maatschappelijke stage niet te doen, onduidelijk is waarom dit zo is gegaan. De 
voorlichting vanuit de Decanenkring is wel bekend onder de leerlingen, ze zijn ook op die 
voorlichtingen geweest. Ook zijn de leerlingen bekend met de advertentieopdracht. Hier moeten ze 
vijf artikelen verzamelen over een bepaald beroep. Voor leerlingen van de Havo geldt dat ze alleen 
maar naar Hbo-beroepen mogen opzoeken, terwijl sommigen aangeven dat ze door willen studeren 
en een WO-beroep willen gaan beoefenen. Voor deze opdracht is het van belang dat je al weet wat 
je wilt, de leerlingen zien hier dan ook de toegevoegde waarde niet van in.  
 
Stemming voorlichtingen vanuit de Decanenkring: 
Goed: 15 - Niet goed/slecht: 0 - Slecht: 0 - Geen ervaring: 0 
 
Stemming maatschappelijke stage:  
Goed: 0  - Niet goed/slecht: 0 - Slecht: 15 - Geen ervaring: 0 
 
Stemming advertentieopdracht: 
Goed: 0  - Niet goed/slecht: 0 - Slecht: 15 - Geen ervaring: 0 
  
Vrije ruimte 
Omdat het wel verplicht wordt gesteld dat er activiteiten worden gedaan, ga je eerder kijken naar 
activiteiten die je kunt ondernemen. Dit werkt dus wel bevorderlijk voor je studiekeuze.  
 
Stemming: 
Goed: 13 - Niet goed/slecht: 2 - Slecht: 0 - Geen ervaring: 0 
 
LOB als geheel 
De leerlingen missen sturing. Ze hebben een grote eigen verantwoordelijkheid en als je dan ook nog 
geen les hebt van je mentor, dan mis je compleet de begeleiding. Het is wel goed dat de school je 
laat oriënteren, maar op de school is het niet altijd even goed geregeld. De verslagen die je moet 
maken zijn niet echt nuttig. Als je al wel weet wat je moet doen, dan moet je als nog ieder jaar 40 uur 
aan LOB vol maken.  
 
Stemming: 
Goed: 1  - Niet goed/slecht: 8 - Slecht: 6 - Geen ervaring: 0 
 
Behandeling instrumenten Hoger Onderwijsinstellingen 
De instrumenten worden bij de leerlingen onder de aandacht gebracht door middel van brochures. 
Dit zijn alleen brochures voor opendagen. Er zijn 11 leerlingen die dit slecht vinden, 3 vinden het niet 
goed/niet slecht en slechts 1 leerling vindt de manier waarop de instrumenten onder de aandacht 
worden gebracht goed.  
 
Studie try-outs 
Er zijn geen leerlingen die mee hebben gedaan aan de Studie try-outs, ze weten ook niet wat dit is. Er 
is niemand die ze daar iets over heeft verteld. Nadat er iets is verteld over de Studie try-out zijn ze 
erg enthousiast over het instrument, maar ze kunnen er dus niet hun mening over geven.  
 
Stemming: 
Goed: 0  - Niet goed/slecht: 0 - Slecht: 0 - Geen ervaring: 15 
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Masterclass Economie 
Er zijn geen leerlingen die mee hebben gedaan aan de Masterclass Economie. Een enkeling weet wel 
te vertellen dat je de Masterclass kunt volgen in plaats van een profielwerkstuk. Niemand heeft dit 
verder gedaan. 
 
Stemming: 
Goed: 0  - Niet goed/slecht: 0 - Slecht: 0 - Geen ervaring: 15 
 
1op1: 
Het 1op1 traject is wel bekend onder de leerlingen. Onder de leerlingen zijn er 3 die het 
daadwerkelijk volgen en 1 die het al een jaar eerder heeft gevolgd. De meeste dingen die zijn gedaan, 
heb je niet zoveel aan, wanneer je geen studie op de UT wil gaan volgen. Als je geïnteresseerd bent in 
technische studies dan werkt het heel goed.  
 
Stemming: 
Goed: 2  - Niet goed/slecht: 0 - Slecht: 2 - Geen ervaring: 11 
 
Opendagen 
Op opendagen krijg je veel algemene informatie, daar is het dan ook zeer geschikt voor. Leerlingen 
die nog niet precies weten wat ze willen, kunnen veel aan een opendag hebben.  
 
Stemming: 
Goed: 13 - Niet goed/slecht: 1 - Slecht: 1 - Geen ervaring: 0 
 
Meeloopdagen 
Meeloopdagen worden als zeer nuttig ervaren om te ontdekken waar een studie over gaat. Het kan 
wel zijn dat de stof die wordt aangeboden te moeilijk is voor de leerling, waardoor een meeloopdag 
minder goed gevolgd kan worden. Het wordt over het algemeen positief beoordeeld, leerlingen 
vinden het een goede activiteit. 
 
Stemming: 
Goed: 6  - Niet goed/slecht: 1 - Slecht: 0 - Geen ervaring: 8 
 
Instrumenten algemeen 
Ook over de instrumenten die in het algemeen worden aangeboden door HOI’s, is een stemming 
uitgebracht.  De leerlingen vinden dat wat de HOI’s aanbieden in ieder geval beter dan wat de school 
doet.  
 
Stemming: 
Goed: 10 - Niet goed/slecht: 5 - Slecht: 0 - Geen ervaring: 0 
 
Behandeling instrumenten overheid 
Van de website Studiekeuze123 hebben 11 leerlingen gehoord, waarvan er 8 daadwerkelijk gebruik 
van hebben gemaakt om verder te oriënteren op de studiekeuze. De overige 7 leerlingen hebben nog 
niets met deze website gedaan. 
 
Studiekeuze123 
Er kan veel over verschillende studies worden gevonden. Het is een goede site met veel informatie 
en het is heel handig om inzicht te krijgen in de mogelijkheden wat betreft je loopbaan na de studie. 
Je kunt er eigenlijk alles op vinden wat je zoekt. 
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Stemming: 
Goed: 8  - Niet goed/slecht: 0 - Slecht: 0 - Geen ervaring: 7 
 
 
Keuzegids Hoger Onderwijs 
Niemand is bekend met dit instrument. 
 
Stemming: 
Goed: 0  - Niet goed/slecht: 0 - Slecht: 0 - Geen ervaring: 15 
 
Suggesties voor verbetering van studiekeuzebegeleiding 
Leerlingen vinden dat er veel zou kunnen worden verbeterd aan de studiekeuzebegeleiding op de 
school. Ze willen meer begeleiding, zoals een ingeroosterd mentoruur. Ook zouden de ouders meer 
betrokken kunnen worden. Ook zou het goed zijn om gezamenlijk opendagen te bezoeken vanuit de 
school. Ze zouden bijvoorbeeld via Teletop een inschrijfpagina kunnen maken, zodat de leerlingen in 
groepjes kunnen gaan. Alleen onderneem je zo iets toch minder snel. Op deze manier zou het ook 
beter te controleren zijn voor de school wie er een opendag volgt. Nadelig zou kunnen zijn dat je dan 
met andere leerlingen gaat waar je niet mee omgaat, en dit zou je dan kunnen demotiveren om er 
naar toe gaan. 
Leerlingen kiezen echt voor een studie, ze laten het niet afhangen van vrienden die ook in een 
bepaalde stad gaan studeren. De stad speelt in sommige gevallen wel een rol. Een aantal leerlingen 
heeft niet de keuze voor een bepaalde instelling, omdat ze afhankelijk zijn van een loting.  
Waar nog wel meer informatie over kan worden gegeven is studeren in het buitenland. Je krijgt hier 
van niemand echt informatie over, dit moet je allemaal zelf doen.  
Leerlingen hebben niet het gevoel dat ze echt gehoord worden op school. De mentor stuurt ze door 
naar de decanen, maar de decanen zijn niet goed te bereiken door de leerlingen.  
 
Stemmingen uitgewerkt in tabel 

Instrument (deel) Goed Niet goed/slecht Slecht Geen ervaring 

Plan van aanpak 6,67% 6,67% 86,67% 0% 

Voortgangsgesprek mentor 66,67% 6,67% 26,67% 0% 

Opdrachten Teletop 5% 0% 0% 100% 

Verplichte opdrachten:         

1. Voorlichting Decanenkring 100% 0% 0% 0% 

2. Maatschappelijke stage 0% 0% 100% 0% 

3. Advertentieopdracht 0% 0% 100% 0% 

Vrije ruimte 86,67% 13,33% 0% 0% 

LOB als geheel 6,67% 53,33% 40% 0% 

          

Studie try-outs 0% 0% 0% 100% 

Masterclass Economie 0% 0% 0% 100% 

1op1 13,33% 0% 13,33% 73,33% 

Opendagen 86,67% 6,67% 6,67% 0% 

Meeloopdagen 40% 6,67% 0% 53,33% 

Instrumenten algemeen 66,67% 33,33% 0% 0% 

          

Studiekeuze123 53,33% 0% 0% 46,67% 

Keuzegids Hoger Onderwijs 0% 0% 0% 100% 

 


