
 1 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe komen leerlingen tot een keuze voor het 

keuzevak maatschappijwetenschappen? 

 

Door: 
Tom J. Veldhuizen 
S0046612 

 
 

Begeleiders: 
- H.M. Mul MSc, Universiteit Twente 
- Dr. C.L. Poortman, Universiteit Twente 
 

 
 
 

 
 

Onderzoek van Onderwijs (10EC) 
LVHOM Versie September 2020



2 

  



3 

Samenvatting  

De aanleiding voor het onderzoek is de motivatie van leerlingen om te kiezen voor het vak 

maatschappijwetenschappen. Op basis van de literatuurstudie naar de motivatie van de leerlingen, is een 

focusgroep uitgevoerd. Voor de focusgroepen, een kruising tussen interview en observatie, zijn leerlingen 

benaderd via hun mentoren. Op basis van leeftijd (16+), klas en profielkeuze zijn de focusgroepen 

samengesteld. Het aantal leerlingen dat kiest voor maatschappijwetenschappen varieert sterk het ene jaar 

ten opzichte van het andere jaar, zonder een duidelijke aanleiding of reden en ook niet duidelijk ten 

opzichte van de verwachten leerlingaantallen van de school. Ligt dit enerzijds aan de eigen intrinsieke 

motivatie van de leerling die kan wisselen of is er sprake van extrinsiek te verklaren gedrag ten aanzien van 

de vakkeuze zelf? Voor wat betreft de intrinsieke motivatie van keuzes is gekeken naar de rationale actor 

en gepland gedrag. Anderzijds voor de extrinsieke motivatie zal gekeken worden naar de vakbeleving, de 

rol van direct betrokken actoren en de rol van sociale invloed. Uit dit onderzoek komt naar voren dat 

leerlingen vinden dat zij zelf heel goed een keuze kunnen maken met de informatie die ze wordt aangereikt 

of die ze zelf achterhalen. Hoewel de leerlingen vinden dat het plaatje nog niet volledig is qua 

informatievoorziening, hebben zij wel een goed beeld van wat hun mogelijkheden en te verwachten 

opbrengsten zijn en staan ze achter hun keuzes. 

Het raadplegen van de decaan en docenten wordt als de minste voorkomende bron benoemd, 

vergelijkbaar met het beeld onder de leerlingen. Enkel met sporadische inhoudelijke vragen komen 

leerlingen direct uit bij een (vak)docent of de decaan, vaak pas naar doorverwijzing vanuit de mentor die 

wordt gezien als de procesbegeleider. Vrienden en klasgenoten zijn ook beperkt van invloed op de 

daadwerkelijk te maken keuze. Wat door de leerlingen als belangrijk werd gezien waren de 

voorlichtingslessen- en avonden. Hoewel de leerlingen veelal een keuze hadden voorgenomen of gemaakt, 

werd hierbij het vinden van de bevestiging als zeer belangrijk gezien. Een kritische noot was ook sterk 

zichtbaar bij de leerlingen. Hoewel de voorlichtingslessen als zeer inzichtvol werden gezien, was de 

organisatie en de invulling ervan te karig of te ongericht. Leerlingen willen liever meer vakken of meerdere 

lessen meemaken van een vak om een goed oordeel te kunnen vellen met het oog op hun te maken 

keuzes. De invloed van hun vrienden en klasgenoten is door het niet volledig benutten van alle mogelijke 

voorlichtingslessen groter, dan wanneer ze alle keuzevakken ook in de voorlichting kunnen meemaken. 
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 Inleiding 

De aanleiding voor het onderzoek is de motivatie van leerlingen om te kiezen voor het vak 

maatschappijwetenschappen. Het aantal leerlingen dat kiest voor maatschappijwetenschappen varieert 

sterk het ene jaar ten opzichte van het andere jaar, zonder een duidelijke aanleiding of reden en ook niet 

duidelijk ten opzichte van de verwachten leerlingaantallen van de school. Ligt dit enerzijds aan de eigen 

motivatie van de leerlingen die kunnen wisselen of is er sprake van te verklaren gedrag ten aanzien van de 

vakkeuze zelf? Er zijn verscheidene onderdelen die van invloed kunnen zijn op het keuzeproces waar de 

school of de vakgroep invloed op heeft. Vanuit de school is niet duidelijk waar deze verschillen in zitten. Het 

vak zelf is in verandering geweest, met een landelijk nieuw examenprogramma, een wisseling van methode 

(Actua.ml naar Seneca) en een wisseling in de docent die het vak (vorm)geeft. Echter zijn deze 

veranderingen naar verwachting niet van invloed op de keuze van de leerlingen. Dus hoe kan de school dan 

toch grip krijgen op deze zichtbare schommelingen in aantallen leerlingen die kiezen voor 

maatschappijwetenschappen en hoe kan worden voorkomen dat er leerlingen terugkomen op een 

gemaakte keuze. Immers een verkeerd uitgepakte keuze geeft teleurstellingen, tegenvallende motivatie, 

onrust of onzekerheid bij zowel de leerling als de docent, als administratieve rompslomp die ontlopen had 

kunnen worden. Hoewel het aantal overstappers klein is, is ook daar slechts beperkt zicht op en kan verder 

inzicht in de gedachten van leerlingen op het keuzeproces ook dit voor de toekomst beheersbaar kunnen 

houden. Naast de informatie die leerlingen vanuit school krijgen over de keuzevakken en de eigen houding 

van leerlingen ten aanzien van deze vakken, speelt ook de omgeving van een leerling een rol in het 

keuzeproces. Medeleerlingen, vrienden, docent, ouders en andere actoren kunnen van invloed zijn op de 

leerling, die zijn eigen interesses heeft en zijn eigen afwegingen maakt. Heeft het nut voor een vakgroep 

om leerlingen goed en enthousiast te informeren? Is het eigenlijk wel mogelijk om de leerlingen een goed 

afgewogen keuze te laten maken? En wanneer ze kiezen, waarom kiezen ze dan voor dat ene vak en op 

basis waarvan maken zij die keuze dan? Op welke wijze is het vak maatschappijwetenschappen hierbij 

onderscheidend of niet? Al met al, hoe komen leerlingen tot hun motivatie voor het (keuze)vak 

maatschappijwetenschappen? 

 

 

 

 

  



6 

2. Theoretisch kader 

In dit hoofdstuk wordt de theoretische basis gelegd om de probleemstelling van dit onderzoek te kunnen 

beantwoorden. Hiertoe zal aan de hand van relevante literatuur en wetenschappelijk onderzoek een 

uitwerking worden gegeven aan de probleemstelling, waarna vervolgens de hoofd- en deelvragen kunnen 

worden geformuleerd.  

 

2.1 Maatschappijwetenschappen 

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap riep in het jaar 2005 een commissie in het leven die tot 

een voorstel voor een nieuw examenprogramma zou komen dat recht zou doen aan de wensen van 

vakdidactici, leraren en andere actoren bij maatschappijleer. De Commissie maatschappijwetenschappen, 

geleid door professor Dr. Paul Schnabel, kwam in april 2007 met het advies waarin een nieuw 

profielkeuzevak aangereikt werd met de naam maatschappijwetenschappen, dat wezenlijk verschilt van het 

vak maatschappijleer. Het vak richt zich minder op burgerschapsvorming, en nadrukkelijk op verhoudingen 

tussen mensen en structuren en processen van de samenleving en het samenleven, met de nadruk op 

(politicologische en sociologische) wetenschap en empirie (Schnabel & Meijs, 2009, p.54). Een groot 

onderscheid ten opzichte van het oude programma is dat er tegenwoordig gebruik wordt gemaakt van de 

concept-context benadering. De opbouw van het vak heeft zich beperkt tot een aantal sociologische en 

politicologische kernbegrippen en die kernconcepten worden in verschillende contexten toegepast (Gilhuis 

& Van Dijk, 2012; Vonhoff, 2011, p.26). Concepten zijn het gereedschap die de leerling de werkelijkheid 

(contexten) leert analyseren (Meijs, 2012).  

 

Positie binnen de profielen 

Het vak maatschappijwetenschappen wordt niet in alle profielen voor het Havo en het Vwo 

aangeboden. De onderstaande profielen en vakken zijn weergegeven voor de Havo, waarbij het Vwo 

nog de aanvulling kent van een extra taal die moet worden gekozen. De gehele invulling zoals geschetst 

is landelijk afgesproken, maar scholen hebben de mogelijk om aanvullende vakken aan te bieden. De 

profielen en de onderliggende vakken worden hier weergegeven om te laten zien welke keuzes een 

leerling te maken heeft op het moment dat deze voor een specifiek profiel kiest en welke 

keuzevakmogelijkheden daarmee over blijven. De keuzes die leerlingen maken staan immers, dat is de 

verwachting, niet geheel op zichzelf maar worden beïnvloed door zowel de keuzemogelijkheden en 

kader, als de inhoud en vorm van het vak als de invloed van de omgeving zoals ouders, vrienden, 

klasgenoten en anderen. Welk profiel een leerling kiest is daarmee van invloed op de keuze en ook op 

de mate van invloed van anderen, die zowel een eigen perceptie hebben van het gekozen profiel als de 

gekozen vakken. 
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Het profiel Natuur en Gezondheid kent, naast de algemene vakken, de verplichte vakken biologie en 

scheikunde. Daarnaast is het verplicht om wiskunde A of wiskunde B te volgen. Ook kies je uit de 

profielkeuzevakken natuurkunde, NLT (natuur, leven en technologie) en aardrijkskunde. 

Het profiel Natuur en Techniek bestaat naast de algemene vakken uit de profielvakken wiskunde B, 

natuurkunde en scheikunde. Daarnaast kan op de school in kwestie gekozen worden uit de 

profielkeuzevakken biologie, wiskunde D, NLT en informatica.  

Binnen het profiel Cultuur en Maatschappij, dat ook wel wordt gezien als het Alfa-profiel, zijn 

geschiedenis en wiskunde A opgenomen in het profieldeel naast de algemene vakken en daarnaast kan 

gekozen worden uit de profielkeuzevakken Frans, Duits, aardrijkskunde, maatschappijwetenschappen, 

economie, filosofie en kunst. Hierbij moeten de leerlingen twee keuzevakken kiezen. 

Het profiel Economie en Maatschappij kent, naast de algemene vakken, de vakken economie, wiskunde 

A en geschiedenis als basis, waarbij het ook mogelijk is om wiskunde B te volgen in plaats van wiskunde 

A. De keuzevakken in dit profiel zijn aardrijkskunde, management en organisatie en 

maatschappijwetenschappen, of een moderne vreemde taal. 

In beide maatschappijprofielen (Economie en Maatschappij en Cultuur en Maatschappij) bieden scholen 

het profielkeuzevak maatschappijwetenschappen aan met een omvang van 440 studielasturen voor 

Vwo en 320 voor Havo (Noordink, 2007). Wat hierbij te zien is, is dat leerlingen met een natuurprofiel 

niet de optie hebben om het vak maatschappijwetenschappen te kiezen als keuzevak, maar enkel in het 

vrije deel. De opties voor profielkeuzevak die zijn genoemd komen overeen met de opties die leerlingen 

hebben op de school uit dit onderzoek. 

 

2.2 Het maken van keuzes 

Waarom leerlingen voor een bepaald vak kiezen is een complexe vraag waarin verschillende motieven een 

rol kunnen spelen. Om dit te bepalen is in de literatuur gekeken wat er hierover geschreven is. Voor zover 

bekend is er nog niet onderzocht waarom leerlingen voor het vak maatschappijwetenschappen kiezen in 

hun vrije keuzeruimte, maar is wel onderzocht hoe leerlingen tot een profielkeuze komen. Aan Leerlingen 

wordt gevraagd om naast het kiezen van een profiel ook te kiezen voor een keuzevak. Op basis van de 

genoemde opties moet het keuzevak er een zijn die past bij het profiel, aangezien de mogelijkheden 

beperkt worden, maar de leerlingen wel de nodige vrijheid hebben om binnen dit aantal geselecteerde 

mogelijkheden tot een keuze te komen. Hieronder zal verder uiteengezet worden hoe de motivatie van 

leerlingen is vormgegeven en op welke manieren leerlingen hierbij tot een keuze kunnen komen. 
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2.2.1 Motivatie 

Allereerst motivatie zelf. Hier wordt bedoeld: “het doelgericht gedrag dat wordt veroorzaakt en in stand 

gehouden door verwachtingen met betrekking tot de uitkomst en de eigen inschatting van capaciteiten om 

dergelijke taken te verrichten” (Pintrich & Shunk, 2002, p.27). Wanneer een leerling gemotiveerd is om te 

starten met een bepaalde leeractiviteit en deze te volbrengen, dan zal deze hier bewust voor hebben 

gekozen en zich daar ook naar inzetten en de moeite ervoor nemen, waarbij de motieven om te werken 

sterk samenhangen met succesverwachtingen en een relatief hoge inschatting van de eigen capaciteiten 

(Lichthart, 2008, p.7). Motivatie kan aan de hand van de combinatie van deze twee voorbeelden worden 

onderverdeeld in intrinsieke en extrinsieke motivatie. Met intrinsieke motivatie wordt de motivatie 

beschreven die een leerling heeft omdat de activiteit, taak of opdracht zich tot de leerling aanspreekt. 

Extrinsieke motivatie echter is motivatie om iets te doen aangezien dat door de omgeving getoetst of 

gescoord kan worden. In een schoolsituatie kan dit worden gezien als een opdracht of toets die met een 

cijfer wordt beoordeeld. Dit cijfer kan dan weer gelden als goedkeuring of afkeuring vanuit de omgeving 

zoals ouders, vrienden en teruggekoppeld weer naar de schoolsituatie van docenten. Dit noemt men ook 

wel de attributietheorie genoemd. Als een leerling het gevoel heeft zelf invloed te hebben op de uitkomst, 

zal deze harder werken, dan wanneer hij denkt er weinig controle over te hebben. Op school kunnen beide 

motivaties samengaan: een leerling kan een opdracht leuk vinden en ook graag een goed cijfer halen 

(Pintrich & Schunk, 2002). Deze beredenering kan worden doorgetrokken naar het maken van een 

profielkeuze of naar een keuzevak. Als de leerling ook hier het gevoel van invloed op beleeft, dan zal deze 

keuze bewuster worden gemaakt. In tegenstelling tot intrinsieke motivatie zoals in het geval van een 

hobby, geldt voor extrinsieke motivatie dat het studeren zelf slechts als middel dient om een hoger doel te 

bereiken (Sierens & Vansteenkiste, 2009). Voor wat betreft de intrinsieke motivatie van keuzes zal worden 

gekeken naar de rationale actor en gepland gedrag. Anderzijds voor de extrinsieke motivatie zal gekeken 

worden naar de vakbeleving, de rol van direct betrokken actoren en de rol van sociale invloed. 

 

2.2.2 Rationele actor 

De benadering van de rationele actor veronderstelt dat de mens een rationeel wezen is; een homo 

economicus. Deze homo economicus heeft bepaalde doelen en voorkeuren en maakt in vrijheid een 

weloverwogen keuze tussen de verschillende aangeboden alternatieven, om deze doelen te verwezenlijken 

(Allison, 1971). In deze theorie wordt de mens beschouwd als een nutsmaximalisator, die kiest voor die 

optie die het meeste oplevert tegen de minste kosten. Daarbij maakt hij een rationele afweging tussen de 

kosten en baten van de verschillende beschikbare opties (Becker 1968; Huisman, 2000). Coleman (1991) 

zegt daarover: “een actor is rationeel in de zin dat uit de acties die voor hem beschikbaar zijn, hij een keuze 

maakt voor de actie die hem het maximale nut zal opleveren. Actoren hebben het beginsel dat ze handelen 

om de realisatie van hun belangen te maximaliseren”. Hiermee bedoelt hij te zeggen een actor uit de voor 
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hen zichtbare en daarmee beschikbare opties, voor de optie zal gaan die het meest bruikbaar is om zijn 

doel te volbrengen. Individuen zijn geneigd lusten na te jagen en lasten te vermijden. Ze zullen hetgeen 

doen lusten zwaarder wegen dan de lasten (Ultee, Arts, & Flap, 2003). Verschillen in gedragen tussen 

individuen kunnen volgens de theorie alleen plaatsvinden door verschillen in gedragsmogelijkheden en 

beperkingen in gedrag. Deze vormen de kosten en baten van bepaald gedrag. Een persoon wordt gezien als 

een rationale beslisser in het model van de rationele actor. Om zijn doel te behalen kan door de beslisser 

een keuze gemaakt worden uit meerdere opties. Elke optie heeft vervolgens ook weer zijn eigen gevolgen. 

De persoon kiest uiteindelijk voor die optie met de meeste gunstige uitkomst tot gevolg. Hieronder zijn 

deze vier stappen van het rationale actor model van de Graaf & Hoppe (1996) weergegeven:  

1. Vaststellen van het doel  

2. Analyse van alle mogelijke alternatieven  

3. Analyse van alle gevolgen van alle alternatieven  

4. Keuze voor het alternatief dat de meest wenselijke gevolgen heeft  

 

Doelgericht handelen vraagt volgens Van de Graaf & Hoppe (1996) om consistentie van doelen, 

opvattingen en de gekozen handeling, waarbij geen ruimte is voor tegenstrijdigheden. Doelgericht 

handelen is daarmee alleen rationeel wanneer er een samenhang aanwezig is tussen:  

• de doelen die de kiezer wil bereiken.  

• de wijze waarop handelingsalternatieven worden gekozen. 

• de perceptie van de kiezer (van de verbanden tussen handelingen en doelen).  

 

Naast de grote verklarende mogelijkheden van het model heeft het anderzijds ook een aantal minpunten. 

Allereerst wordt er gedacht dat alle opties en consequenties in beeld zijn. (Van de Graaf & Hoppe, 1996; 

Allison, 1971). Dat blijkt echter weerbarstiger in de uitvoering. Hiermee wordt geduid op de aanname van 

de volmaakte voorspelbaarheid. De actor heeft veelal enkel een “beperkte rationaliteit”. Hiermee wordt 

bedoeld dat deze uitkomt bij de optie, die met de kennis van dat moment, het gunstigst is. De tijd 

gespendeerd aan dit proces van informatie- en kennisvergaring (waarbij de opties en gevolgen op een rijtje 

worden gezet), hangt samen met de beslissing en zijn vermogen om dit keuzeproces goed in beeld te 

krijgen. Verder voorziet men dat de omstandigheden van waaruit de rationale actor zijn beslissingen maakt 

niet aan beweging onderhevig zijn. Dat is althans de theorie, maar praktisch gezien komt een besluit tot 

stand in een omgeving die veel meer in beweging is. Een voorbeeld van deze dynamische omgeving zijn de 

proef- of informatielessen verzorgd aan leerlingen en ouders voorafgaand aan een te maken vakkeuze. 

Daarbij behoren folders, brochures en presentaties tot het arsenaal van kennis waaruit de leerling voor het 

maken van een keuze informatie kan putten, evenals de reeds aanwezige van kennis van familie en 

vrienden. Het proces van informeren tot aan het maken van een keuze blijft daarmee in lang beweging. 
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2.2.3 Gepland gedrag 

Ajzen (1988) stelt in het model van gepland gedrag dat drie verschillende zaken invloed uitoefenen op het 

gedrag van een persoon: de attitude, de invloed van anderen en de waargenomen gedragscontrole: 

• De attitude is de persoonlijke houding die een persoon heeft tegenover een bepaald gedrag 

(Ajzen, 1988). Een attitude kan beschreven worden als een algemene positieve, negatieve of 

neutrale evaluatie van een persoon, object of kwestie (Petty & Cacioppo, 1986) 

• Met de invloed van anderen bedoelen we de invloed van de mening van belangrijke actoren in 

de sociale omgeving van een persoon (Ajzen, 1988). Voor de duidelijkheid, het gaat hierbij om 

een inschatting van de persoon in kwestie ten aanzien van de meningen van belangrijke anderen 

zoals vrienden en familie en andere naasten, die ook eventueel verkeerd kunnen worden 

geïnterpreteerd. 

• De waargenomen gedragscontrole is de inschatting van de persoon van de mate waarin hij in 

staat is het gedrag ook daadwerkelijk uit te voeren (Ajzen, 1988). 

 

De bovenstaande drie factoren kunnen worden gevat in de onderstaande figuur. Hierbij is te zien dat zowel 

attitude als de invloed van anderen als de waargenomen gedragscontrole wederzijds op elkaar van directe 

invloed zijn. Vervolgens zijn als deze drie factoren weer van directe invloed op de gedragsintentie. De 

gedragsintentie is vervolgens weer de directe indicator van gedrag, waarmee deze verklaard kan worden, 

Deze drie factoren kunnen hiermee een verklaring geven waarom leerlingen wel of niet een bepaalde 

richting opgaan, waarbij de eigen houding, de invloed van anderen en de vraag of ze het zelf ook denken uit 

te kunnen voeren (het kiezen voor een vak) gezamenlijk van invloed zijn op de intentie en vervolgens het 

gedrag. In de beleving van de leerlingen zal hun gedrag intrinsiek gemotiveerd zijn, een keuze die zij zelf 

hebben gemaakt, maar onderliggend wel degelijk ook tot stand gekomen op basis van informatie die zij van 

elders halen. 

 

Figuur 1: Model van gepland gedrag (Ajzen, 1988, p132). 
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2.2.4 Vakattitude 

Vanuit de motivatie kan verder worden gekeken naar vakattitudes, ook wel vakbelevingen. Deze kunnen 

worden gezien als georganiseerde gehelen van onderling samenhangende opvattingen, overtuigingen, 

normen en waarden ten aanzien van een vak (Boekaerts & Simons, 2012). Een vakbeleving bepaalt wat 

leerlingen denken en voelen ten aanzien van het vak, waardoor zij geneigd zijn zich neutraal, positief, of 

negatief op te stellen ten overstaan van dat vak. Bij vakbeleving kunnen aspecten worden bekeken die van 

toepassing zijn op de vraag of het keuzevak nodig is voor een vervolgopleiding, of het nuttig is voor andere 

vakken, de interesse voor het vak zelf, de invloed van vakdocenten, het plezier in het vak en het 

vertrouwen het vak goed te kunnen en daarmee op de eigen vaardigheden van de leerlingen. (Martinot, 

Kuhlemeier, & Feenstra, 1988). Deze onderdelen van de vakbeleving zijn daarmee goed te koppelen aan de 

hiervoor besproken rationele actor en het gepland gedrag van leerlingen. 

Een ander aspect van het vak is de vakdocent. Docenten kunnen een aanzienlijke invloed uitoefenen op de 

motivatie van leerlingen om, in dit geval, maatschappijwetenschappen te kiezen. De mate waarin leerlingen 

het vak relevant achten speelt een belangrijke rol in de keuze (Oei & Bontje, 2009). Om het keuzeproces 

voor het vak maatschappijwetenschappen in de bovenbouw positief te beïnvloeden, speelt de docent een 

grotere rol dan hij of zij zelf vaak denkt (Ebbens & Ettekoven, 2013, p. 26). Docenten zien de motivatie van 

leerlingen vaak als een ongrijpbaar gegeven. Leerlingen hebben dat of hebben dat niet. Docenten kunnen 

motivatie in zijn algemeenheid wel degelijk bevorderen. Bijvoorbeeld door expliciete aandacht door het 

geven van betekenis. Leerlingen moeten voor zichzelf betekenis kunnen geven aan de leerstof. Ze moeten 

weten en begrijpen waarom zij nu juist déze stof op dít moment moeten doorwerken. Dit geldt ook 

specifiek voor de keuzevakken waarvoor de leerlingen een keuze mogen maken wanneer de docent dat 

belang aan leerlingen duidelijk weet te maken, ontstaat de grootste kans dat leerlingen er betekenis aan 

geven. Nieuwsgierigheid is een belangrijke motor achter motivatie. Elk kind is nieuwsgierig. Docenten 

kunnen ook door in te spelen op die nieuwsgierigheid, aanzienlijke invloed op de motivatie uitoefenen 

(Ebbens & Ettekoven 2013).  

 

2.2.5 Rol van direct betrokken actoren 

Ajzen (1988) stelt dat de mening van betrokken actoren van invloed is op de persoon in kwestie die 

uiteindelijk de keuze(s) maakt. Uit de literatuur, zoals hieronder zal worden geschetst, blijkt dat 

verschillende groepen invloed hebben op het keuzeproces. De meeste literatuur, trekt het maken van 

keuzes iets breder dan enkel een keuzevak en kijkt ook bijvoorbeeld naar studiekeuzes voor 

vervolgonderwijs. Ook deze keuzes worden beïnvloed door betrokken actoren en hun inzichten, kennis en 

ervaringen. Het betreft ouders, vrienden/klasgenoten, leraren (in 2.2.4 besproken) en decanen, 

medeleerlingen en leerlingen die het vak eerder hebben gevolgd. Hieronder wordt voor ieder van deze 

actoren een overzicht van de literatuur gegeven.  
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Volgens Babeliowsky (1989) hebben ouders een grote invloed op de te maken keuze voor een studie van 

hun kinderen, zo blijkt uit een studie onder bijna 400 vwo-leerlingen. Hierbij worden ouders tijdens het 

keuzeproces veelal gebruikt als informatiebron. Deze uitkomst is overeenkomstig met het onderzoek van 

Elzinga (2003) waar wordt gesteld dat ouders en familie de grootste invloed zijn bij het keuzeproces. Naast 

deze invloed wordt ook aan de mening van ouders het grootste belang toegekend. Bijzonder in het 

onderzoek van Elzinga (2003) is dat bij de invloed van anderen bij maken van een keuze niet alleen wordt 

gemeten door te tellen hoe vaak een persoon van invloed is geweest op het maken van een keuze, maar 

ook wordt gemeten welk belang de bevraagde hecht aan deze van invloed zijn personen. Uit het onderzoek 

van Weerdenburg (1986) kwam naar voren, onder 150 vwo-leerlingen, dat uitwisseling van informatie over 

de keuze van de studie met name plaats vindt in een informele setting. De directe familie wordt hierbij het 

vaakst geconsulteerd. Dit strookt met de bevindingen van Berings, Lacante, Schodts, De Fruyt & Colla 

(1998). Bij enquêteronde onder ruim 4300 universiteitsstudenten in België werd gevonden dat de keuze 

voor een studie het vaakst met de vader en/of moeder wordt doorgesproken. De moeder is hierbij een 

klein beetje meer geconsulteerd ten opzichte van de vader. Volgens Babeliowsky, (1989) en Weerdenburg, 

(1986) staan vrienden en klasgenoten nagenoeg op hetzelfde raadplegingsniveau als de vader en moeder. 

Hoewel  

Een klein deel van de vwo-leerlingen kiest volgens Bloemen & Dellaert (2000) voor een studie omdat hun 

vrienden die keuze voor die specifieke studie ook hebben gemaakt. Aan de andere kant geeft ruim 80% van 

de bevraagden aan dat op hun gemaakt keuze voor een studie er geen sprake is van invloed door vrienden. 

Echter, puur gekeken naar de hoeveelheid van raadplegingen, blijkt wel dat ongeveer 66% van leerlingen 

anderen uit hun directe school- of vriendenkring hebben betrokken bij hun keuze (Berings et al., 1998). 

Daarmee is te zien dat de vrienden een factor zijn bij het kiezen van een studie, maar deze invloed 

tegelijkertijd niet heel omvangrijk is te noemen in de zin dat de keuze hier van afhankelijk is. 

Zowel Babeliowsky (1989) als Elzinga (2003) zien voor docenten en decanen ook een rol weggelegd, zij het 

dat zij een substantieel kleinere invloed hebben dan de vrienden en ouders. Hiervoor komt de bevestiging 

van Weerdenburg (1986) die stelt dat docenten en decanen zelfs de laatsten zijn die naar voren komen als 

het aankomt op sparren rondom de keuze voor een studie. Een docent of decaan wordt aldus Foppen 

(1982) in circa 50% van de gevallen geconsulteerd door de leerlingen. Berings et al. (1998) bezien hierbij dat 

docenten om en nabij even vaak geconsulteerd worden als medeleerlingen en vrienden. Twee derde van de 

leerlingen spreekt, vrijwillig of onvrijwillig, nader met docenten ten aanzien van hun te maken keuze. Tot 

slot zijn er nog overige actoren waarmee leerlingen kunnen spreken, dit zijn de zogenaamde 

psychomedisch-sociale centra. Deze hebben in België de taak om te zorgen voor begeleiding van de 

leerlingen (Berings et al., 1998). In Nederland is zijn de psychomedisch-sociale centra te vergelijken met de 

leerlingbegeleiding op scholen, zij het dat deze in Nederland meer decentraal of per schoollocatie zijn 

georganiseerd. 
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De vaakst gesproken partijen zijn volgens Foppen (1982) vrienden, kennissen en familie die al aan een 

studie zijn begonnen. Nog geen 50% van de onderzochte leerlingen hebben aangegeven dat zij tijdens de 

keuze van een studie hebben gesproken met mensen die al een beroep uitoefenen. Echter, ouders blijft de 

groep die het vaakst worden geconsulteerd door de leerlingen. Hierbij is tegenstrijdig dat juist de andere 

actoren uit het werkende leven het minst worden gevraagd om hun kennis te delen als het gaat om hun 

specifieke gevolgde studie. De uitkomsten van Berings et al. (1998) over deze mate waarbij bepaalde 

partijen zijn geconsulteerd is hieronder weergeven in figuur 2. 

 

Figuur 2. Geraadpleegde partijen bij studiekeuze. (Berings et al.,1998) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoewel hierboven wordt benoemd wel actoren het meest om hun mening zijn gevraagd, betekent dat nog 

niet meteen dat zij ook daadwerkelijk een grote invloed hebben gehad op de keuze van een studie. In tabel 

1 is aangegeven hoe leerlingen de invloed inschalen, op een variërend van een waarde van 1 tot 5. Hierbij 

staat 1 ervoor dat een partij totaal geen beïnvloeding geeft, en waarbij 5 aangeeft dat deze een erg grote 

invloedrijke rol heeft gehad bij het kiezen van een studie. 

 

Tabel 1: invloed van geraadpleegde partijen. (Berings et al.,1998) 

Geraadpleegde partij    Invloed 

Mensen uit de beroepsgroep   3,26 

Studenten     3,19 

Moeder     2,89 

Vader      2,87 

Leraren      2,81 

Vrienden     2,63 

PMS (leerlingbegeleiding)   2,56 

Klasgenoten     2,49 

 

Wanneer de figuur en de tabel worden vergeleken is te zien dat de leerlingen inschatten dat van de 

geraadpleegde actoren de meeste informatie en inzichten kunnen worden gehaald bij mensen uit de 

beroepsgroep en studenten, hoewel deze het minst worden geraadpleegd. Van de mensen die meer 



14 

geraadpleegd worden ligt de score beneden de 3, waarmee wordt aangeven dat zij eigenlijk niet van 

invloed zijn geweest of dermate beperkt in ieder geval dat zij hun keuze daardoor niet hebben veranderd. 

Hiermee wordt de invloed van anderen, met name wanneer studenten van een vervolgstudie of mensen uit 

het bedrijfsleven buiten beschouwing worden gelaten erg klein. 

 

2.2.6 Rol van sociale Invloed  

Een andere sociaalwetenschappelijke invalshoek bij het maken van keuzes is de sociale invloed. Wat is de 

invloed van de omgeving ten aanzien van de keuze van een individueel persoon om zich wel of niet houden 

aan de gemaakte afspraken en regels? De integratietheorie van Durkheim zegt hierover dat ‘naarmate 

personen sterker zijn geïntegreerd in een bepaalde intermediaire groepering, zij de normen en waarden 

van deze groepering eerder zullen naleven’ (Ultee, et al., 2003). Elke partij, groep of de gehele 

maatschappij heeft een eigen set aan afspraken die sociaal zij gevormd en op basis waarvan de groepsleden 

hun gedrag en hun beslissingen tot stand laten komen. De afspraken kunnen vastgelegd worden, in harde 

wetten en afspraken, maar kunnen eveneens zijn opgemaakt vanuit sociale normering, waarbij gedacht kan 

worden aan de noodzaak om bijvoorbeeld een goede gewaardeerd beroep te hebben. De betrokkenen uit 

deze groep laten hun persoonlijke gedrag afhangen van de afspraken binnen deze groep (Griffiths, 1995). 

De mensen uit deze groepering kunnen elkaar niet officieel bestraffen wanneer iemand in de fout gaat, 

maar zij geven wel blijk van hun afkeuring door op dit individu neer te kijken, geen blik waardig te geven of 

deze te ontlopen. Mensen zijn altijd bezig om het goed te doen in de ogen van anderen en om het respect 

van anderen te verdienen, waardoor ze juist zullen trachten niet in dit soort situaties verzeilt te raken 

(Griffiths, 1995). Elkaar sociaal beïnvloeden heeft ook andere manieren die van invloed zijn op het naleven 

van gedrag. Het naleven van een specifiek steretype, met alle kenmerken heden van dien, heeft zo invloed 

op onze beslissing en daarmee ook op het naleven van ons gedrag. Bij een sociale partij horen is van 

invloed op onze gedragingen, waarbij het specifiek gaat om gedrag dat hoort bij het gewenste image dat 

past bij de groep in kwestie (Pligt, et al., 2007). Wanneer hieraan onvoldoende wordt voldaan, dan kan dit 

gedrag leiden tot buitensluiting en afkeer. Als je bij een groep specifieke groep wilt horen, dan kan dat 

leiden tot conformistisch gedrag. Het naleven van de regels wordt hierbij dus altijd gevolgd door de 

bezorgdheid om reputatie en imago (Sutinen & Kuperan, 1999).  

Met deze achtergronden in het achterhoofd kan een beeld worden geschetst hoe een leerling tot een 

keuze komt en welke, met name sociale, factoren hierbij meespelen. De omgeving is een grote speler in de 

totstandkoming van een keuze. Waar iemand op het eerste moment zou zeggen dat zij zelfstandig en alleen 

tot een keuze is gekomen, kan naderhand blijken dat er mogelijke meerdere factoren een rol van invloed 

hebben gespeeld. Waar een leerling mogelijk snel klaar staat met een antwoord aangaande diens 

beïnvloedbaarheid, kan dit na doorvragen, reflectie en gedachtewisselingen met bijvoorbeeld 

medeleerlingen, geheel of deels anders zijn.   
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3. Onderzoeksvragen 

In dit onderzoek zal er worden gekeken naar het vak maatschappijwetenschappen in de havo en het vwo. 

Hierbij zijn de onderzoeksvragen als volgt geformuleerd: 

 

Hoofdvraag: 

 Hoe komen leerlingen tot een keuze voor het (keuze)vak maatschappijwetenschappen? 

 

Om hierop een passend antwoord te geven is het keuzeproces opgedeeld in intrinsieke en extrinsieke 

kenmerken die bepalend of van invloed kunnen zijn. Hiertoe zijn de volgende deelvragen opgesteld: 

 Welke intrinsieke afwegingen bepalen de keuze van de leerling voor het vak 

maatschappijwetenschappen? 

 Welke extrinsieke factoren (vakattitudes, betrokken actoren en sociale invloed) zijn van invloed 

op het keuzeproces van de leerling? 

 

Bij de hoofdvraag staat het keuzeproces van de leerling of leerlingen centraal. Wat maakt het dat de 

leerling een afweging voor een specifiek vak, in dit geval maatschappijwetenschappen, maakt en wat voor 

hulpmiddelen, materiaal, achtergrond of invloed worden daarbij gebruikt of meegewogen? 

Door deze hoofdvraag uit te splitsen in deelvragen kan er specifieker worden ingegaan op deze associaties, 

afwegingen, beïnvloedingsfactoren en kan in kaart worden gebracht of de leerling een eigen afweging heeft 

gemaakt en of er sprake is van invloed hierop vanuit andere actoren.  
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4. Onderzoeksontwerp 

Volgens de literatuur is er een veelvoud aan variabelen van invloed op het keuzeproces van leerlingen. 

Echter, specifiek op het gebied van keuzevakken is er beperkter aanbod van literatuur, laat staan specifiek 

over maatschappijwetenschappen. Daarom is het van belang om de juiste stappen te doorlopen om te 

inventariseren en te begrijpen waarom en met name hoe de leerlingen tot hun keuzes zijn gekomen. Dit 

kwalitatieve onderzoek belicht meerdere variabelen die zijn benoemd in het theoretisch kader. Deze zijn 

vervolgens uiteen gesplitst in verklarende indicatoren, om vervolgens te komen tot een uitleg welke 

invloeden hebben bijgedragen aan bij het keuzeproces.  

 

4.1 Procedure  

Om deze onderzoeksvraag te onderzoeken is, volgend op de literatuurstudie, een focusgroep uitgevoerd. 

Focusgroepen (Markvoort, 2017) zijn een kruising tussen interview en observatie. De respondenten 

hiervoor zijn benaderd via hun mentoren. Op basis van leeftijd (16+), klas en profielkeuze zijn de 

focusgroepen samengesteld. Er is gestart met een uitgebreide inleiding bij de start van het gesprek. Hierbij 

is met name de procedure goed doorgesproken en is uitgelegd wat er van de participanten werd verwacht. 

Ook is benadrukt dat eenieder zijn eigen antwoorden kon en mocht geven en dat alle informatie 

vertrouwelijk blijft binnen de groep en dat deze niet verder zou worden verspreid. De procedure en de 

verdere onderzoeksopzet is goedgekeurd door de UT ethische commissie onder aanvraagnummer 200952. 

 

4.2 Respondenten 

Om tot brede en informatieve data te komen is er onderscheid gemaakt binnen de focus-groepen tussen 

leerlingen die recent hun keuze hebben gemaakt en leerlingen die reeds 2 of 3 jaar verder zijn. Daarnaast is 

er specifiek met het oog op maatschappijwetenschappen een onderscheid gemaakt tussen leerlingen die 

het vak wel, dan wel niet, hebben gekozen. Hierbij is uitgegaan van leerlingen die een maatschappij-profiel 

hebben, aangezien zij grotere mogelijkheden hebben om maatschappijwetenschappen te kiezen in 

tegenstelling tot de natuur-profielen die het enkel als keuzevak in het vrije deel kunnen kiezen. Echter blijkt 

in de praktijk dat het aantal leerlingen die daarvoor kiezen zeer laag ligt (twee leerlingen van havo-vwo in 

de laatste drie jaar). Dit komt doordat andere keuzevakken meer opties bieden zoals de mogelijkheid van 

een dubbel profiel, of uit praktische overwegingen aangezien het inroosteren van vrije keuzevakken niet 

mogelijk is waardoor leerlingen veelal zelfstandig of in zelfstudie het vrije keuzevak moeten volgen. Voor de 

uitvoerbaarheid van dit onderzoek is gekozen om deze zeer kleine groep niet mee te nemen. De 

onderzoekseenheden bestaan dus uit groepen en niet individuen. Dit is belangrijk met betrekking tot het 

analyseniveau. Focusgroepen zijn namelijk geen verzameling van individuele diepte-interviews en mogen 

aldus niet zo verwerkt worden (Mortelmans, 2013). De ideale grootte van een groep participanten is 

afhankelijk van het doel van het onderzoek (Holliman & Richard, 2005). In totaal komen er twee keer vier 
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focusgroepen met elk vier respondenten, zoals geschetst in tabel 2. Een set van vier focusgroepen heeft 

betrekking op de havo, de andere van vier focusgroepen op het vwo. Daarmee is het totaal van 

respondenten terecht gekomen op 32 participanten. Maatschappij-wetenschappers zijn in de tabel 

geoperationaliseerd als leerlingen die een keuze hebben gemaakt voor het keuzevak 

maatschappijwetenschappen, ten tijde van hun profielkeuze of later door een overstap vanaf een eerder 

gekozen vak. Niet-maatschappijwetenschappers zijn geoperationaliseerd als leerlingen die niet een keuze 

hebben gemaakt voor het keuzevak maatschappijwetenschappen, ten tijde van hun profielkeuze of later 

door een overstap vanaf maatschappijwetenschappen naar ander keuzevak. Binnen deze twee groepen is 

het onderscheid gemaakt naar recente keuzes naar keuzevak en naar keuzes in het verdere verleden (2 jaar 

of meer) naar keuzevak. Tot slot is er een verschil gemaakt tussen leerlingen uit havo of vwo, aangezien 

hierin verschillen zitten in zowel de inhoud en duur van het vak en daarmee het beeld van het vak. Naast 

deze zichtbare verschillen is het ook mogelijk dat er sociale verschillen zijn tussen de groepen. Tot slot, een 

leerling uit 5h verwoordt zich anders dan een leerling uit 6v die een jaar langer heeft om terug te kijken op 

het keuzeproces en opgedane ervaringen bij het vak. Het informed consentformulier is door alle leerlingen 

vooraf ingevuld. Een andere opmerking die nog wel geplaatst moet worden is dat de leerlingen in de 

focusgroep niet de volledige populatie omvatten qua leeftijd. De betrokken leerlingen zijn 16 jaar of ouder 

en daarmee vertegenwoordigen zij het oudere deel van hun klassen. Deze afweging is gemaakt uit 

praktische overwegingen, maar had gezien de ruim voor handen zijnde 16- jarigen en oudere leerlingen 

geen verdere gevolgen voor het selecteren van de participanten. 

 

Tabel 2: Onderzoekseenheden naar gekozen keuzevak en jaargang (zowel bij havo als bij vwo) 

 Leerlingenjaargang 

Maatschappij-

wetenschappen 

wel of niet 

gekozen 

Leerlingen uit het 3e jaar die wel hebben 

gekozen voor maatschappijwetenschappen 

Leerlingen uit het examenjaar die wel hebben 

gekozen voor maatschappijwetenschappen 

Leerlingen uit het 3e jaar die niet hebben 

gekozen voor maatschappijwetenschappen 

Leerlingen uit het examenjaar die niet hebben 

gekozen voor maatschappijwetenschappen 

 

4.3 Instrumenten 

De aanpak van de focusgroep interviews is gebaseerd op het stappenplan van Assema et al (1992) waarin is 

aangegeven hoe de voorbereiding, uitvoering en uitwerking eruitziet. Dit stappenplan is bijgevoegd in 

bijlage 1. Om tot deze verzameling van het geluidsmateriaal te komen is het van belang om een vraagroute 

te formuleren. Deze route is gebaseerd op de onderdelen die in het theoretisch kader aan bod zijn 

gekomen, gegoten in specifieke vragen die aan de leerlingen konden worden gesteld. De vragenroute die 

bij de focusgroepen is gehanteerd is terug te vinden in bijlage 2. Hierbij zijn vragen gesteld die te maken 

hebben met het keuzeproces van het profiel en de mogelijk te kiezen keuzevakken. Vervolgens wat er van 
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het vak bekend is bij de leerlingen, op welke termijn ze daarbij gericht zijn en welke opbrengst ze van het 

vak verwachten. Verder is gevraagd naar de rol van de omgeving, waarbij kon worden gedacht aan ouders, 

vrienden, docenten, mentoren, etc. Tot slot is er gereflecteerd door leerlingen op het keuzeproces zelf. 

 

Daarnaast is er een aantal praktische en logistieke zaken te regelen zoals ruimte, apparatuur en het maken 

van agenda-afspraken. Het daadwerkelijke uitvoeren van het focusgroep interview bestaat uit vele 

aspecten die normaal gesproken ook in een vakles mogen worden verwacht van een docent zoals het 

creëren van een veilige en ontspannen sfeer, het toelichten en het geven van een instructie voor de 

opdracht die voorhanden ligt. Vervolgens moet de discussie natuurlijk worden geleid, waarbij het van 

belang is om alle relevante onderwerpen en vragen te behandelen. Wanneer de groep een vrije discussie 

aangaat kan dit verzanden in een richting die niet gewenst is of niet de antwoorden opleveren op de vragen 

die wel gesteld hadden moeten worden.  

De uitkomsten en meningen van de groepen, zo is ook in de instructies van de focusgroepen besproken, 

hoeven ten opzichte van elkaar of onderling binnen een groep niet per se samen te komen tot consensus. 

Hoewel het kan voor komen dat een groep eenduidig is in haar bevindingen, is er ook de ruimte om 

verschillende invalshoeken te bespreken met verschillende uitkomsten. Dit is met name goed met het oog 

op het verkrijgen van een zo uitgebreid mogelijk beeld van een onderwerp of discussiepunt.  

 

4.4 Gegevensanalyse 

De gegevens bestaan voornamelijk uit uitgeschreven teksten van de gesprekken die voortkomen uit de 

focusgroepen. Om de gesprekken weer te geven zal het beeld worden geschetst van de focusgroep. Dit 

zogeheten groepsbeeld is de verzameling van alle meningen vanuit de focusgroep, waarbij alle 

gesprekpunten vanuit de vragenroute aan bod kwamen. Daaropvolgend is aan de hand van dit groepsbeeld 

en de afzonderlijke uitspraken van de leerlingen uit de verschillende focusgroepen een codeerschema 

ingevuld. Voor dit onderzoek zal het theoretisch kader als basis worden genomen voor dit codeerschema. 

Elke vraag is opgesteld aan de hand van het theoretisch kader en kan worden geschaard onder de noemers 

of labels van aangegeven theoretische kaders. Op deze wijze is een onderscheid gemaakt op vragen die 

specifiek met de intrinsieke motivatie te maken hebben zoals vragen gericht op de rationale actor en 

gepland gedrag. En anderzijds vragen die specifiek gericht zijn op de extrinsieke motivatie waarbij specifiek 

gevraagd wordt naar de vakbeleving, de rol van direct betrokken actoren en de rol van sociale invloed. 

Door deze aan de theorie verbonden en daarmee gelabelde vragen en antwoorden te categoriseren is een 

goed beeld te verkrijgen van hoe de leerlingen aankijken tegen hun eigen keuze en motivatie voor een 

keuzevak, zoals in dit geval maatschappijwetenschappen. 
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4.5 Betrouwbaarheid en validiteit 

Bij kwalitatief onderzoek is het belangrijk de betrouwbaarheid van het onderzoek goed in ogenschouw te 

nemen. Betrouwbaarheid en validiteit gaan volgens Korzilius (2000) over het maken van fouten in 

onderzoek. Wanneer je hier wilt weten hoe het beeld is van een bepaald vak of keuzeproces, dan is het de 

bedoeling dat de antwoorden die worden gegeven een goede afspiegeling zijn van hoe er binnen de 

onderzochte groep over het keuzeproces wordt gedacht. Feitelijk kan echter blijken dat het gemeten beeld 

van het keuzeproces af kan wijken van het werkelijke keuzeproces. Met een betrouwbaar onderzoek is de 

gehanteerde aanpak en zijn de gevonden resultaten onafhankelijk van het moment waarop het onderzoek 

is verricht, en van de onderzoeker die het uitvoert. De vraag die je met de bepaling van de 

betrouwbaarheid wilt beantwoorden is “in welke mate dezelfde resultaten worden gemeten als het 

onderzoek wordt herhaald?” Want immers, in eigen woorden samengevat, is het bij betrouwbaarheid de 

bedoeling dat zowel het moment, als de onderzoeker, als de methode niet van invloed op de gevonden 

resultaten en dan zal dat ook bij een nieuw onderzoek zo zijn.  

 

Validiteit is de mate waarin een methode echt meet wat men wil meten (Assema, Mesters & Kok, 1992).  

De validiteit wordt bevorderd door een goede structuur, waarbij van begin tot eind, van de 

probleemstelling tot aan de beschreven resultaten. Door dit consequent te handhaven komt vanuit de 

probleemstelling een helder theoretisch kader voort, wat op zijn beurt zorg draagt voor een heldere 

codering voor de focusgroep gesprekken. Door een vragenroute te hanteren is ook de volgende stap, aan 

de hand van deze gecodeerde theoretische kaders aan elkaar gekoppeld en kan vervolgens volgens 

dezelfde lijn ook de resultaten worden gepresenteerd, worden geanalyseerd en worden besproken. Tot slot 

kan wederom precies datgene worden behandeld in de conclusie, gekoppeld aan de theorie, om een 

beschouwing te geven die consequent is en aansluit bij de lijn. Een belangrijk voordeel van de focusgroep-

methode is dat het een heel open methode is en het een hoge 'face-validity' heeft. Daarmee wordt bedoeld 

dat de resultaten van de methode op het oog heel valide overkomen. De gespreksleider kan van grote 

invloed zijn bij deze methode, maar het is juist de bedoeling om deze invloed zo klein als mogelijk te 

houden. De taak als gespreksleider is (Assema, Mesters & Kok, 1992) om ervoor te zorgen dat de 

vragenroute wordt bewandeld, maar ook dat er niet alleen informatie naar voren komt die 

veronderstellingen van de onderzoekers bevestigt dan wel ontkracht, maar kunnen ook gegevens over het 

onderwerp naar boven komen die geheel nieuw en onverwacht zijn. Als er onverwachte gegevens naar 

boven komen, kan een afwijking op de vraagroute worden gemaakt om deze informatie alsnog naar boven 

te halen, wanneer de vragen niet naar volle tevredenheid zijn beantwoord. Dit kan een toelichting of een 

verdere gedachtenstap betreffen. De methode is hierin heel meebuigend. Doordat er sprake is van 

interactie en de deelnemers reageren op elkaars uitspraken, levert het focusgroep-interview meestal veel 

informatie en 'diepte'-informatie op.   
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5. Resultaten 

De interviews in dit onderzoek verliepen in een uiterst rustige sfeer. Hierbij nemen we mee dat ten tijde 

van de gesprekken het op de school erg rustig was vanwege de corona-crisis en de leerlingen het schooljaar 

al nagenoeg hadden afgerond. Dit alles heeft ertoe bijgedragen dat er zich bij alle gesprekken een rustige, 

veilige en ongehaaste sfeer vormde. Door de gegeven inleiding op het onderzoek, de uitleg van de 

procedure en ook nog eens te benadrukken dat leerlingen op geen enkele manier nadeel zullen 

ondervinden van de gesprekken en hun (persoonlijke) uitspraken was er ruimte gecreëerd om ronduit te 

spreken over de ervaringen omtrent het keuzeproces, zij het uit het recente of verdere verleden. Door ook 

de vragenroute te benoemen aan de voorkant van de interviews was het voor de leerlingen duidelijk wat 

de structuur was en wat er van ze gevraagd ging worden. In alle groepen was er dan ook nagenoeg geen 

bijsturing vanuit de onderzoeksleider nodig. Door deze grote mate van structuur, veiligheid en 

ontspannenheid was de tendens vooral gericht op de eigen persoonlijk vrije mening en verre van het 

zoeken naar een algemene consensus binnen de groep. Hoewel meningen van leerlingen vaak van elkaar 

verschilden of juist overeenkomsten vertoonden leek er niet de drang aanwezig om elkaar bij te sturen of 

elkaar van mening te willen laten veranderen. 

 

De resultaten zullen hieronder worden besproken in vier groepen. Voor de leesbaarheid heb ik de volgende 

groepen bepaald om hier te bespreken. 

 

3 Havo   (Leerlingen na het maken van een keuze voor een bepaald keuzevak) 

3 Vwo  (Leerlingen na het maken van een keuze voor een bepaald keuzevak) 

5 Havo  (Leerlingen na afronding van het keuzevak) 

6 Vwo  (Leerlingen na afronding van het keuzevak) 

 

Hoewel er een focusgroep is met een keuze voor maatschappijwetenschappen en een focusgroep met een 

andere keuze dan maatschappijwetenschappen, zal ik deze in de behandeling van de resultaten 

samenvoegen. De uitleg hiervoor is dat de argumenten die de ene groep geeft niet verschillen ten opzichte 

van de andere groep voor wat betreft hun eigen keuzeproces. Specifiek ten aanzien van de keuze wel of 

niet voor het vak maatschappijwetenschappen zijn de antwoorden hetzelfde maar dan omgekeerd bij de 

andere groep. Daarmee is een goed beeld te krijgen van de verschillende kanten aan de medaille van het 

vak maatschappijwetenschappen. 

 

De beeldverslagen, zoals in paragraaf 4.4 besproken, zijn opgesteld aan de hand van de uitspraken binnen 

de focusgroepen, die vervolgens zijn gecodeerd en gegroepeerd. Hierdoor is inzichtelijk gemaakt in 

hoeverre er sprake is van een gedeeld beeld in een focusgroep alsmede in hoeverre er sprake is van een 
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gedeeld beeld tussen de focusgroepen. Bij het beantwoorden van de vragen viel goed op dat de leerlingen 

een goed beeld hebben van het eigen keuzeproces, maar dat het de gesprekken bevordert wanneer er 

structuur aan gegeven wordt. Zo kunnen leerlingen gevraagd van wie zij steun of hulp hebben gekregen in 

hun keuzeproces, maar dan blijft het slechts een algemeen beeld. Wanneer specifieker naar bepaalde 

actoren van invloed wordt gevraagd worden ook de antwoorden specifieker. Niet omdat de leerlingen het 

niet meer weten of onbelangrijk vinden, maar omdat ze soms (nog) niet weten hoe specifiek ze mogen zijn. 

In de onderstaande beeldenverslagen wordt eerst ingegaan op de intrinsieke motivatie van de leerlingen, 

met daarbij aandacht voor de rationele keuzes en het geplande gedrag. Vervolgens zal de extrinsieke 

motivatie uiteen worden gezet, met daarbij aandacht voor de vakattitude, de rol van betrokken actoren en 

sociale invloed. Tot slot zal geschetst worden hoe de leerlingen, dit alles in ogenschouw nemende aankijken 

tegen het vak maatschappijwetenschappen en de onderbouwing daarbij om wel of niet daarvoor te kiezen. 

 

5.1 Beeldverslag bij 3 Havo 

De leerlingen uit 3 Havo kennen een proces van ongeveer een half jaar om te komen tot een keuze voor 

een profiel en de daarbij horende keuzevakken1. 

 

Motivatie 

De leerlingen schetsen het beeld van de profielkeuze als een moeilijke afweging, die eveneens van invloed 

is op het gekozen keuzevak. De mogelijkheden om te kiezen voor een keuzevak zijn op voorhand beperkt. 

Een deel van de keuzevakken is profiel gerelateerd, een ander deel staat vrij en kan in alle profielen worden 

gekozen. De beleving van de gehele groep is dat ze een best grote keuze moeten maken voor profiel en dat 

het keuzevak daarbij vergelijken een stuk makkelijker is. Hoewel ze niet het gevoel hadden dat ze een 

verkeerde keuze konden maken, aangezien de leerlingen een keuze mochten maken zonder daarbij 

vergeleken te worden met anderen, was het wel een moeilijke. Moeilijk doordat de voorliggende keuzes 

een gewicht dragen dat bepalend is voor de verdere schoolloopbaan en vervolgopleiding. Echter, iedereen 

was er wel van overtuigd dat ze de juiste afwegingen hebben gemaakt en konden daarmee achter hun 

keuze staan. 

 

 

 

                                                      
1 Hoewel dit onderzoek deels plaatsvond gedurende de periode van de corona-crisis, hebben de leerlingen in dit 

onderzoek hun keuzeproces doorlopen en afgerond net voor de coronatijd. De leerlingen hebben het half jaar benut 

vanaf de start van het schooljaar tot medio februari voor hun voorlopige en begin maart voor hun definitieve keuze. 

De voorlichting heeft dezelfde wijze plaatsgevonden als in voorgaande jaren. 
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Rationele keuzes en gepland gedrag 

Voor de leerlingen van 3 Havo is het met name de vraag of een vak aansluit bij het profiel of niet. Het 

keuzeproces rondom de profielen zit nog sterk in het geheugen en de leerlingen spreken dan ook uit dat ze 

het profielkeuzeproces niet los kunnen zien van het keuzevak of de keuzevakken die zij daarbij hebben 

gekozen. De opbrengst van het keuzevak wordt hiermee gezien als een kleiner onderdeel binnen het 

profiel. De gerichtheid daarmee op de langere termijn is daarmee juist wel aanwezig, maar niet zo 

vastomlijnd als bij de profielkeuze zelf. 

De leerlingen geven twee belangrijke afwegingen aan bij het bepalen van hun vakkeuze. Enerzijds geven zij 

aan een keuze te maken gericht op de korte termijn, oftewel, zijn er goede resultaten te behalen? 

Anderzijds maken zij een keuze gericht op de toekomst met het oog op een vervolgstudie. Hierbij komt het 

vak maatschappijwetenschappen naar voren als een toekomstkeuze. Dit is met name omdat het vak nog 

onbekend is voor velen qua inhoud en zwaarte, maar de leerlingen zien wel de mogelijkheden die het heeft 

voor met name een maatschappelijke of sociale studie. Voor andere vakken geldt hierbij juist een 

omgekeerd beeld. Vakken als economie, bedrijfseconomie, aardrijkskunde, tekenen en wiskunde zijn 

bekende vakken, met ook voor de leerlingen bekende prestaties en daaraan gekoppelde verwachtingen 

voor de toekomst. Wat verder opvalt is dat C&M leerlingen kiezen voor maatschappijwetenschappen ter 

verbreding van hun pakket. Met de taal- en cultuurvakken zitten zij in een specifieke hoek en met 

maatschappijwetenschappen kan dit worden verbreed.  

  

Vakattitude 

Aan de leerlingen is eveneens gevraagd wat zij al weten van het keuzevak voorafgaand aan hun keuze. De 

vakken zijn hierbij voor alle leerlingen te verdelen in twee categorieën, namelijk vakken die ze eerder al 

hebben gehad en vakken die nog helemaal nieuw zijn. Ook het vak maatschappijwetenschappen is een 

geheel nieuw vak, daar leerlingen ook nog geen maatschappijleer hebben gehad (dat komt pas in het 4e 

jaar). Veelal kennen leerlingen het vak maatschappijleer wel van naam of van andere leerlingen uit een 

hoger leerjaar, maar meer dan een beeld dat het iets met de maatschappij te maken zal hebben komen ze 

niet. Dat is een ander verhaal dan met een vak als aardrijkskunde, tekenen of een van de talen. Hierbij 

hebben ze een duidelijk beeld hoe de lessen worden gegeven, wat in grove lijnen de stof is en welke 

docenten er aan het vak gekoppeld zijn. Dit alles ontbreekt nog bij maatschappijwetenschappen.  

 

Rol betrokken actoren en sociale invloed 

Ook de omgeving speelt een rol bij de keuze van de leerlingen voor een keuzevak. Natuurlijk, zouden we 

bijna zeggen, maar is dat wel zo natuurlijk? Welke actoren zijn wel of juist niet betrokken of van invloed op 

de keuzes die leerlingen maken in de aanloop naar een profielkeuze en specifiek in ons geval bij de keuze 

voor een keuzevak? 
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 Ouders 

Voor alle leerlingen zijn de ouders een belangrijke bron geweest bij het maken van hun keuze. Echter, de 

invulling van de rol van ouders bij het keuzeproces verschilt wel. Voor meer dan de helft van de leerlingen 

zijn de ouders voornamelijk een actor die sowieso moet worden geconsulteerd. Gevraagd naar de mate van 

de invloed van de ouders op het keuzeproces, blijkt deze echter geringer, maar nog steeds wel belangrijk. 

Voor ongeveer de helft van de leerlingen stond de keuze wel vast voordat ze met hun ouders hadden 

gesproken en waren ze met name op zoek naar bevestiging of een klankbord. De houding van nagenoeg 

alle ouders, zo geven de leerlingen aan, is er eentje waarbij ze hun kinderen de ruimte geven om zelf tot 

een keuze te komen die bij hen past. De invloed van de ouders wordt veelal groter ervaren en gezien bij de 

profielkeuze, aldus de leerlingen. Met name het keuzevak is voor ouders van belang in verhouding tot het 

profiel. Wanneer het profiel te specifiek is kan er worden ingezet op verbreding. Wanneer het profiel aan 

de makkelijke kant is, kan er worden ingezet op verdieping. In beide gevallen is 

maatschappijwetenschappen dan een goede optie. 

Wat betreft de keuzevakken is het voor ouders vooral belangrijk of de leerlingen het aanspreekt en zijn de 

leerlingen met name bij hun ouders op zoek naar bevestiging van hun keuze. 

 

 Mentor 

De mentor wordt door een ruime meerderheid gezien als een belangrijke schakel in het keuzeproces. 

Leerlingen hebben het gevoel niet veel informatie te krijgen over hun te kiezen profiel en vakken vanuit de 

betreffende vakken of de schoolleiding. De mentor wordt hierdoor gezien als een actor van grote waarde 

omdat deze hun eerste aanspreekpunt is en wordt gezien als een persoonlijk en betrouwbare vraagbaak, 

zonder zelf invloed uit te willen oefenen op de keuze van de individuele leerling. Hoewel de leerlingen wel 

meer informatie gaandeweg het keuzeproces krijgen zoals via bijvoorbeeld voorlichtingslessen, is de eerste 

aanzet het moeilijkste in hun ogen en is vooral de mentor daarin belangrijk. De mentor legt in de ogen van 

de leerlingen uit wat er gaat gebeuren, hoe het programma eruit ziet en welke opties er zijn om aan meer 

informatie te komen.  

 

 Voorlichtingslessen 

De voorlichtingslessen worden door de leerlingen van 3 Havo gezien als zeer waardevol voor de vakken die 

zij sowieso al in gedachten hadden. Een kleine schets van de voorlichtingslessen is hierbij wel nodig. De 

leerlingen hebben een aantal opties om uit te kiezen voor de voorlichtingsles. Dit is overdag op school met 

medeleerlingen in een workshop of proefles omgeving en wordt op een avond met ouders erbij nog eens 

overgedaan, zij het dat de ouders dan meer het publiek zijn. Voor het overgrote deel van de leerlingen is er 

wel een duidelijk plaatje aanwezig van de keuzevakken die zij als zeer kansrijk om gekozen te worden zien. 

De voorlichtingslessen zijn dan voor de meeste leerlingen ook met name bedoeld om dat beeld te 
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bevestigen. De leerlingen geven hierbij aan dat met name de vakken die zij al kennen of waar ze goede 

cijfers en prestaties bij halen de ene helft van de voorlichtingslessen opvullen. Daarnaast kiezen zij steevast 

ook voor een vak dat iets verder van hen afligt qua ervaring, maar wel aansluit bij hun interesse. Dit zijn 

met name de vakken die onbekend zijn in de onderbouw of vakken die van belang kunnen zijn bij 

vervolgstudies. Maatschappijwetenschappen valt dan ook veelal in die laatste categorie, waarbij de 

leerlingen wel een minimaal beeld hebben van het vak, maar waarbij er toch genoeg nieuwsgierigheid is 

om te bekijken wat het vak nu echt inhoudelijk voor ze kan betekenen. Wat leerlingen wel bij de 

voorlichtingslessen aangeven is dat ze de keuzes en het overzicht van mogelijk te kiezen vakken beperkt of 

onoverzichtelijk vinden. Veelal zouden zij wel meer vakken willen bekijken in de voorlichtingsfase, maar is 

daar niet de ruimte voor. Veelal worden twee a drie voorlichtingslessen gevolgd. Het aantal 

keuzemogelijkheden is het dubbele daarvan, waarmee slechts de helft van de vakken in de voorlichting 

echt wordt beleefd. Wat de leerlingen tot slot aangeven is dat de voorlichtingslessen, ook bij 

maatschappijwetenschappen, wel cruciaal zijn voor leerlingen die nog twijfelen tussen twee of meerdere 

vakken. Voor deze leerlingen zijn de voorlichtingslessen van groot belang en hechten zij er aan alle opties te 

hebben bekeken en ervaren. De docent die daarbij het vak geeft of gaat geven is voor de leerlingen dan 

minder van belang, al nemen de leerlingen het beeld van de voorlichtingsles wel mee als zijnde een 

voorbode op de invulling van het vak. De docent of voorlichter is voor de leerlingen veelal onbekend en is 

ook niet per definitie de docent die het vak gaat geven. Daarnaast geven de leerlingen aan dat zij het ook 

wel een beetje incalculeren dat de docent of voorlichter goed voor de dag wil komen. Dus of dat beeld echt 

klopt met de werkelijkheid wordt door de leerlingen wel met een korreltje zout genomen. 

  

Vakdocent 

De vakdocent is voor een handvol leerlingen van belang. De vakdocent bepaalt met name het beeld dat de 

leerlingen over het te kiezen vak hebben. De bemoediging van een vakdocent wordt gezien als een zeer 

groot compliment, met name als ze al op voorhand voor dat vak gekozen hadden. De vakdocenten van de 

onbekendere keuzevakken zijn hierbij nagenoeg niet in beeld. Dit geeft enerzijds voor de leerlingen het 

gevoel van een leeg canvas, maar geeft ook de onzekerheid of het vak wel helemaal bij hen past en wat 

hierbij de daadwerkelijke opbrengst gaat worden. 

 

 Vrienden en klasgenoten 

Voor de leerlingen is het keuzeproces iets wat iedereen moet doorlopen. Met vrienden en klasgenoten 

wordt daarom ook zeker gesproken over dit hele traject. Echter, het blijft wel bij bespreken. De vragen 

worden wel gesteld; “welk vak kies jij?”, maar daar blijft het ook bij, bij een sociale inventarisatie. De 

leerlingen geven specifiek aan dat het een persoonlijke keuze is en dat ze niet verwachten van 

medeleerlingen dat zij heel veel meer licht op de zaak kunnen schijnen, aangezien de vakkeuze gemaakt 
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wordt op basis van persoonlijke interesses en persoonlijke afwegingen. Vrienden of medescholieren uit 

hogere jaren worden ook gevraagd naar hun ervaringen met het vak. Hierbij gaat het met name om het 

zoeken naar een bevestiging van het beeld dat de leerlingen al hebben. De uitspraak dat een leerling 

gekozen heeft voor een pretpakket komt weleens langs, maar dat is voor de leerlingen in kwestie geen 

reden om van keuzevak of profiel te wisselen. Of het vak als moeilijk of zwaar wordt ervaren speelt daarin 

minder een rol, aangezien elke leerling andere vakken beter of minder goed ligt.  

 

 Decaan 

De decaan is bij de leerlingen niet echt in beeld geweest. Voor de leerlingen was de decaan met name 

betrokken bij de informatie aan de voorkant over het proces, maar was het met name de mentor die daarin 

de kar heeft getrokken voor wat betreft de te volgen stappen in het keuzeproces. In de ogen van de 

leerlingen was met name het deel rondom de door de decaan georganiseerde voorlichtingslessen vrij 

rommelig en beperkt. Leerlingen hadden het gevoel niet alle informatie en ervaringen van een vak te 

hebben gekregen waardoor er ook minder ruimte was om te twijfelen over meerdere opties. De beperkte 

opties voor de voorlichtingslessen zorgden ervoor dat leerlingen met name op zoek gingen naar bevestiging 

van hun eerste keuze en daarmee ook niet voor complexere keuzes kwamen te staan waar bijvoorbeeld 

een decaan voor in beeld zou komen voor begeleiding. 

 

Maatschappijwetenschappen 

Wat betreft de keuze voor maatschappijwetenschappen in 3 havo is te zien dat leerlingen nog geen 

duidelijk beeld hebben van het vak en dat ze het moeilijk vinden om dit beeld alsnog op te halen in 

bijvoorbeeld de voorlichtingslessen. Sterker nog, de voorlichtingslessen dragen in algemene zin 

onvoldoende bij in hun ogen aan het maken van een keuze op basis van volledige kennis van de keuze-

opties. Daarom wordt door de leerlingen van 3 havo wat betreft maatschappijwetenschappen vooral 

gekeken naar of zij het vak wel of niet aankunnen. Hoewel zij dit zelf moeilijk kunnen inschatten doen zij 

toch een goede poging om tot een afweging te komen waarbij de opbrengsten en de moeilijkheid van het 

vak worden afgewogen. De afweging voor maatschappijwetenschappen is daarmee ook deels een rationele 

korte termijn gerichte beslissing, mede doordat het beeld van het vak niet volledig is, net zomin als dat van 

andere vakken. 

 

5.2 Beeldverslag bij 3 Vwo 

Het keuzeproces voor de leerlingen is gestart aan het begin van het schooljaar 2019-2020. De leerlingen 

hadden ongeveer een half jaar de tijd om te komen tot een keuze. De leerlingen gaven hierbij aan gelukkig 

net voor het corona-tijdperk hun keuze te kunnen hebben gemaakt. 
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Motivatie 

Door het kiezen van een profiel werd de keuze voor de leerlingen al grotendeels beperkt tot een aantal 

vakken. Voor de leerlingen speelde sterk mee dat het een keuzevak moest worden dat ook nadrukkelijk bij 

het profiel paste. Anderzijds zien leerlingen uit 3 vwo-verbreding en meerdere keuzevakken niet als een 

obstakel of grote opgave. Zij zien het als mogelijkheden om meer opties open te houden, in te zetten op 

interesses en als een eigen persoonlijke keuze. 

 

Rationele keuzes en gepland gedrag 

De leerlingen zijn sterk gericht op hun toekomst en minder op het heden. De leerlingen zijn bewust bezig 

met het maken van keuzes die hun verdere carrière bepalen en met name de keuzevakken zijn daarop 

gericht. De profielkeuze is daarentegen wel iets meer gericht op de vraag of de vakken aansluiten bij de 

behaalde resultaten en capaciteiten van de leerling, maar eenmaal gekozen voor een profiel en een 

toekomstgebied is de keuze voor een keuzevak juist meer eentje ter verdieping of verbreding in plaats van 

overleven. 

 

Vakattitude 

De kennis van de vakken op voorhand is volgens de beleving van de leerlingen van 3 vwo best goed. Van de 

te kiezen vakken zeggen ze een goed beeld te hebben en van de vakken die overblijven hebben zij een 

voorlichtingsles gevolgd om te bekijken of het aansluit bij hun interesse. De leerlingen uit 3 vwo volgen 

veelal meer vakken dan nodig en kijken daarom specifieker naar vakken die aansluiten bij hun interesse of 

toekomstig vakgebied. Van reeds genoten vakken (zoals bijvoorbeeld aardrijkskunde of wiskunde) hebben 

zij een goed beeld, wat voor velen met name een argument is om het niet te volgen. Het vak is al meerdere 

jaren gevolgd en wanneer de leerlingen het niet nodig hebben voor een vervolgstudie vinden zij die 

eerdere jaren wel genoeg. Voor de nieuwe of onbekende vakken gaan de leerlingen af op de geboden 

informatie, maar blijft het beeld van de keuzevakken vrij onbekend.  

 

Rol betrokken actoren en sociale invloed 

De keuzes die worden gemaakt in 3 vwo zijn bepalend voor de komende drie jaren van de opleiding en 

daarmee van groot belang. Sommige keuzevakken, zoals maatschappijwetenschappen, beginnen pas in het 

5e leerjaar en dus het zijn keuzes met een uitwerking die pas na verloop van tijd zichtbaar worden. Heeft de 

omgeving dan ook een sterke invloed op deze belangrijke en omvangrijke keuze? 
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 Ouders 

De rol van de ouders is niet heel groot. De verwachting zou zijn dat alle leerlingen de ouders betrekken in 

hun keuzes, maar veelal geven de leerlingen aan dat zij een keuze hebben gemaakt en dat zij deze enkel 

mededelen aan de ouders. Het keuzeproces en de gekozen vakken zijn voor de leerlingen een persoonlijke 

keuze en dat voelen zij ook zo. De invloed van de ouders hierop is veelal beperkt tot de vraag of het ook pas 

bij het toekomstplaatje en of de leerling de verwachtingen heeft het vak ook daadwerkelijk aan te kunnen. 

Al met al komt het beeld naar voren van een vrij zelfstandig keuzeproces vanuit de leerlingen. 

 

Mentor 

De mentor heeft in het keuzeproces een begeleidende rol gehad. Hierbij zorgde de mentor voor kaders en 

het tijdspad waarin de keuze moest worden gemaakt. De mentor wordt door de leerlingen gezien als een 

bron van informatie, maar ontlenen er geen richting aan. De keuze die bij de leerlingen voor handen ligt is 

een persoonlijke afweging en de mentor is hierbij slechts de persoon waaraan ze de keuze uiteindelijk 

kenbaar moeten maken. Voor inhoudelijke informatie zullen de leerlingen sneller naar een vakdocent toe 

stappen, zij het van het vak zelf of een docent waarvan zij verwachten dat deze er meer informatie over kan 

verschaffen omdat zij een vak geven dat is gerelateerd aan het keuzevak. 

 

Voorlichtingslessen 

De voorlichtingslessen zijn een grote bron van beeldvorming en informatie over de keuzevakken. De 

leerlingen geven aan dat ze de keuzelessen als zeer inzichtvol hebben ervaren en ze goed de ruimte hebben 

gekregen om een beeld te vormen en vragen te stellen over de vorm en inhoud van het vak. Hoewel de 

organisatie van de voorlichtingslessen een stuk overzichtelijker gecommuniceerd had gekund in de ogen 

van de leerlingen hebben zij toch een voldoende beeld gekregen van hun mogelijkheden. Dit beeld is met 

name gebaseerd op een blik op de methode, een uitleg van de meest voorkomende werkvormen en de 

verwoording van het vak door de voorlichter. 

  

 Vakdocent 

De vakdocent die het vak gaat geven is nog niet bekend bij het grootste gedeelte van de leerlingen. De 

docenten waarvan het wel bekend is, zijn de docenten van vakken die al reeds in de onderbouw worden 

aangeboden. De invloed van de docent op het keuzeproces is daarmee beperkt. Bij de bekende vakken die 

in de onderbouw al zijn gevolgd wordt wel aan de docent gevraagd wat er van het keuzevak verwacht kan 

worden, en wordt wel de vraag gesteld of de leerling er goed aan doet om het te volgen. De mening van de 

docent wordt hier als eerlijk en objectief gezien en wordt met name gevraagd als er behoefte is aan een 

bevestiging van de voorgenomen keuze. 
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 Vrienden en klasgenoten 

De afweging die de leerlingen hebben gemaakt in 3 vwo zijn zo persoonlijk en gericht op de eigen toekomst 

dat het nauwelijks van waarde van om de voorliggende keuzes te bespreken met vrienden of klasgenoten. 

Hoewel er natuurlijk kennis en informatie wordt uitgewisseld wordt aangegeven dat de invloed op de keuze 

nagenoeg niet aanwezig is. De uit te stippelen koers is allereerst persoonlijk, maar ook de keuzevakken 

bepalen met name de eigen toekomst. Vrienden en klasgenoten hebben wel een kijk op de vakken, maar 

hun mening is volgens de leerlingen ook maar hun een eigen subjectieve invalshoek en daarom niet van 

grote waarde op hun eigen persoonlijke keuze. 

 

 Decaan 

Leerlingen uit 3 vwo hebben een beeld bij wie de decaan is en waarvoor ze bij de decaan terecht kunnen. 

De leerlingen maken waar nodig ook gebruik van de kennis van de decaan, omdat ze zelf het gevoel hebben 

dat er vele combinaties mogelijk zijn waaruit ze kunnen kiezen. De informatie moeten ze wel zelf halen bij 

de decaan, maar aangezien ze wel concreet hun gerichte vragen kunnen formuleren hebben ze minder 

moeite ermee om naar de decaan toe te stappen en krijgen ze ook gerichte antwoorden terug, met name 

gericht op vervolgstudies en afwegingen ten opzichte van het profiel of een andere (vrij) keuzevak. 

 

 Maatschappijwetenschappen 

Al met al valt samen te vatten dat de leerlingen uit 3 vwo inzetten op een vak gericht op hun toekomst, 

waarbij maatschappijwetenschappen wordt gezien als passend daarvoor. Het is een vak dat niet als te 

moeilijk of juist te makkelijk wordt gezien, maar bovenal als een aanvulling op hun pakket of plaatje richting 

de toekomst. Het vak wordt niet gekozen omdat ze er bij voorbaat goed in zijn. Qua beïnvloeding in 3 vwo 

is er volgens de leerlingen weinig tot geen sprake, aangezien de leerlingen met name op zoek zijn naar een 

bevestiging van het beeld dat zij voor ogen hebben. 

 

5.3 Beeldverslag bij 5 havo 

In 5 havo is de periode waarover wordt gekeken terug naar het keuzemoment korter dan bij de leerlingen 

uit 6 vwo. In tegenstelling tot het vwo heeft de havo slechts twee jaren waarin het examenprogramma 

moet zijn afgerond. Voor de leerlingen van de havo is het zo dat wanneer zij een profiel kiezen met de 

daarbij een keuzevak, dat ze deze dan direct het volgende jaar in hun rooster terug kunnen verwachten. De 

leerlingen hebben in twee jaar tijd hun profiel- en keuzevakken doorlopen en afgerond en hebben slechts 

2,5 jaar geleden daarvoor hun keuzes gemaakt. 
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Motivatie 

De profielkeuze begon voor de leerlingen aan het begin van het 3e schooljaar. Wat kenmerkend is voor de 

leerlingen is dat ze allemaal meerdere keuzevakken hebben gekozen, die aansluiten bij hun profiel. Hierbij 

gaat het om vakken als aardrijkskunde, informatica, maatschappijwetenschappen en bedrijfseconomie. De 

leerlingen gaven bij ruime meerderheid aan dat het keuzevak al wel snel vast stond. Leerlingen wisten 

vanuit familie en schoolgenoten dat er in de 4e klas gestart zou moeten worden met profielen en 

keuzevakken en hadden zo al een aardig beeld van wat er te kiezen viel. Aan de andere kant waren er een 

aantal leerlingen die nog niet deze voorkennis hadden of rustig het proces van profiel en keuzevakken 

vaststellen op zich lieten afkomen. De keuze voor de het profiel en voor de keuzevakken viel als het ware 

uit als een meerkeuzevraag. Van de vier a vijf opties vielen er op voorhand al twee (omdat deze te ver van 

het profiel of de eigen interesse staan) af en over de anderen werd nog even getwijfeld. De twijfel is veelal 

gebaseerd op drie vlakken. Wanneer een vak zowel goed erop staat in cijfers als in interesse als in 

toekomstperspectief, dan is de keuze snel gemaakt. Zo niet, dan zal de afweging gemaakt worden op basis 

van met name deze drie aspecten.  

 

Rationele keuzes en gepland gedrag 

Aangezien de meeste leerlingen voor een of meerdere keuzevakken hadden gekozen was het met name 

interessant om te achterhalen wat de houding was in het keuzeproces. Hierbij lieten leerlingen die al een 

moeizaam jaar hadden, of een jaar hebben overgedaan, een sterke gerichtheid zien op de korte termijn. 

Hun doel is om voor de vakken te slagen, gezien hun eerdere ervaringen. De leerlingen die wat makkelijker 

zijn overgegaan naar een nieuw schooljaar hebben juist meer gekozen voor de langere termijn of hebben 

hun kansen gespreid door voor twee keuzevakken te kiezen. Door nadrukkelijk voor twee vakken te kiezen 

konden zij zowel zich richten op hun toekomst als op een vak wat hen ook lag. Met name bedrijfseconomie 

en maatschappijwetenschappen werden hierbij benoemd als toekomstgerichte vakken, aangezien het 

specifiek aansluit bij grote studierichtingen. Hierbij gaat het nog niet eens zozeer om de inhoud, maar met 

name om de vaardigheden die hiermee worden ontwikkeld zoals het doen van onderzoek en het 

doorgronden van sociale of economische informatie. Dit terwijl het beeld bij bijvoorbeeld aardrijkskunde 

meer gericht is op herkenbaarheid en daarmee goed prestaties uit het verleden die weleens een garantie 

konden bieden voor de toekomst. Informatica is ook met regelmaat gekozen, met name door de jongens, 

maar meer vanuit persoonlijk interesse in de digitale (gamers)wereld. 

 

Vakattitude 

De vakkennis van de leerlingen was volledig gebaseerd op de vakinhoud van vakken die zij al hebben gehad 

in eerdere jaren. Vakken als aardrijkskunde of een taal zijn bekend en worden daarom ook als een veilige 

optie gezien. Van bedrijfseconomie en maatschappijwetenschappen hebben de leerlingen wel een beeld, 
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maar redelijk oppervlakkig. De verwachting is dat het een verdieping is op economie of een verdieping is op 

maatschappijleer oftewel hoe de maatschappij in elkaar zit en functioneert. Hoe dit is verwoord in lesstof, 

aanpak of specifieke onderwerpen was volledig onbekend.  

 

Rol betrokken actoren en sociale invloed 

Vanuit de leerlingen werd aangegeven dat hun mening en keuze al vrij snel bepaald waren. Maar zijn er 

naast hun eigen ideeën er nog andere actoren geweest die invloed hebben gehad op hun keuze? 

 

 Ouders 

Alle leerlingen hebben hun ouders betrokken bij hun keuze. Ouders zijn de belangrijkste groep om de keuze 

mee te bespreken en te bekijken of de keuze voor zowel profiel als een specifiek keuzevak bij de leerling 

past. Gevraagd naar of de keuze van de leerlingen al snel vast stond of dat er na consultatie met de ouders 

nog verandering hierin kwam leverde een eenduidig antwoord op. De ouders hebben zich met de 

keuzevakken niet nader bemoeid en lieten dit over aan de eigen interesse en afweging van de leerling. In 

een enkel geval was er wel sprake van een gefronste wenkbrauw van een ouder, maar dat heeft ook die 

voorgenomen keuze niet verder veranderd. 

 

 Vrienden en klasgenoten 

Vrienden worden niet inhoudelijk betrokken bij de keuze. Hoewel nagenoeg iedereen wel op enig moment 

met vrienden of klasgenoten heeft gesproken over de keuze, is het niet zo dat vanuit de vrienden of vanuit 

klasgenoten invloed of druk wordt uitgeoefend richting een bepaalde keuze. Veelal worden de vrienden 

ook pas geconsulteerd of ingelicht nadat de keuze gemaakt is. 

 

 Mentor 

De rol van de mentor is niet heel groot geweest in de beleving van de leerling. Ze geven aan dat de mentor 

betrokken is geweest in het proces qua uitleg van hoe en wanneer een keuze kon worden gemaakt. Verder 

heeft de mentor geen grote rol van betekenis gespeeld. 

 

 Voorlichtingslessen 

De leerlingen uit deze groep hebben in beperkte mate voorlichtingslessen gehad. Bij nader doorvragen 

bleek dat een aantal leerlingen wel een voorlichtingsles heeft gehad, maar dat deze niet echt zijn 

bijgebleven. De invloed van deze lessen zijn daarmee vrij minimaal gebleken of van weinig of kortdurende 

invloed geweest. Het verleden is daarmee grotendeels verdrongen door de ervaringen van de realiteit van 

de afgelopen jaren. De leerlingen die wel naar de voorlichtingslessen zijn geweest hebben dit met name 

gedaan om hun keuze bevestigd te zien worden. 
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 Vakdocent 

Voor de leerlingen in deze focusgroep is de vakdocent een goede bron van informatie omtrent de keuze 

voor het keuzevak, maar wel enkel bij reeds gevolgde vakken. Dit geldt voor ongeveer de helft van de 

groep. Het gaat niet zozeer om het nut van het vak met het oog op de toekomst, maar meer om de vraag of 

de leerling het te kiezen vak op goede wijze zou kunnen afsluiten. 

 

 Decaan 

De decaan is in het keuzeproces niet genoemd als bron van informatie of van invloed op het keuzeproces. 

De leerlingen zijn zich bewust van het bestaan van een decaan, maar bij het terughalen van het 

keuzeproces bij de leerlingen werd veelvuldig de vraag gesteld wie de decaan ook weer was. De meeste 

leerlingen gaven aan dat hun keuze al vrij snel gemaakt was en dat ze dan ook weinig extra informatie of 

begeleiding nodig hadden. De meeste informatie werd direct ingewonnen, bij met name de vakdocenten 

en in mindere mate via de aangeboden voorlichtingslessen. 

 

Maatschappijwetenschappen 

De leerlingen uit 5 havo kijken wat verder terug naar hun destijds gemaakte keuze voor 

maatschappijwetenschappen. Net als de focusgroep van 3 havo hebben zij een keuze gemaakt, maar 

kunnen zij achteraf niet verder beredeneren waarom ze voor het vak hebben gekozen dan dat het gunstig 

was voor hen in de te verwachten opbrengst, namelijk een positieve afronding met geringe inzet. Voor de 

leerlingen van 5 havo is het wel zo dat ze het vak veelal als één van twee overgebleven opties over hadden, 

of zelfs ervoor kozen om dan maar twee keuzevakken te kiezen. De leerlingen in deze groep vonden het 

aanbod van de voorlichtingslessen niet volledig om een inschatting te maken over alle mogelijke vakken. 

Om toch tot een keuze te komen kijkt men meer naar de inhoud en vormgeving van de vakken (die zij wel 

hadden bezocht) en daarmee ook de slagingskans voor het vak in hun ogen, dan naar de mogelijkheden die 

het vak te bieden had voor wat betreft een vervolgstudie of beroepsgebied. Deze toekomstkansen werden 

met name in de voorlichtingslessen besproken, maar zoals gezegd vonden zij dat beeld niet volledig. 

 

5.4 Beeldverslag bij 6 Vwo 

De leerlingen uit 6 vwo hebben de langste geschiedenis tot het keuzeproces. Na hiervoor de 5 havoklas te 

hebben besproken, waar het keuzeproces korter in het geheugen stond, wordt bij de 6 vwo-groep een 

langgerekter proces door de tijd beschreven. 

 

Motivatie 

Voor de leerlingen uit 6 vwo is het wat dieper graven. Zij hebben het profiel en het keuzevak ruim drie en 

een half jaar geleden mogen maken. Voor het maken van de keuze hadden zij naar hun gevoel ruim de tijd 
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(omstreeks een half schooljaar). Hierbij maakten ze een voorlopige keuze voor een profielen en 

keuzevakken, die na verloop van tijd definitief werd. Wat direct opviel was dat de leerlingen voor meerdere 

vakken hebben gekozen. Hoewel er in principe buiten het profiel maar één keuzevak gekozen hoeft te 

worden, worden er veelal meerdere vakken gekozen. Hierbij wordt gekeken naar vakken die aansluiten bij 

het profiel of bij de persoonlijke interesse of toekomstwaarde.  

Binnen de profielen C&M en E&M wordt een combinatie gemaakt uit vakken als aardrijkskunde, 

bedrijfseconomie, maatschappijwetenschappen en informatica. Voor de C&M specifiek komt er nog een 

aanvullend profielvak naar keuze bij. De leerlingen geven ten aanzien van het keuzeproces aan dat zij erg 

veel opties hebben en dat er vele combinaties mogelijk zijn, waarvan ze op dat moment nog in beperkte 

mate een inschatting kunnen geven over de uitkomsten hiervan. Hoewel ze allemaal achter hun 

aanvankelijke beslissing stonden, kwam wel sterk het gevoel naar voren dat het keuze was met enige 

zwaarte, aangezien de keuze toch voor een groot deel de richting van de jaren die zouden komen ging 

bepalen. Bij een enkeling speelde die factor wel mee om een extra keuzevak te kiezen. Mocht dan een vak 

tegenvallen qua inhoud of prestaties, dan was er nog de optie om deze te laten vallen. 

 

Rationele keuzes en gepland gedrag 

“Waarmee kan ik mijn eindexamen halen en waarmee niet?” Dat was de afweging die sterk naar voren 

kwam vanuit de leerlingen. De afweging die wordt gemaakt is gericht op het halen van het eindexamen, op 

dat moment drie jaar later, met de gedachte dat dat gaat lukken. Een vak waarover getwijfeld wordt en een 

moeilijk verwachtingspatroon kent, zal daarom minder snel worden gekozen. Bij het gros van de leerlingen 

ging de keuze tussen aardrijkskunde, bedrijfseconomie, informatica en maatschappijwetenschappen. 

Hierbij werden bedrijfseconomie, informatica en maatschappijwetenschappen gezien als vakken voor de 

toekomst door het specifieke vakprofiel, of alleen al de naam, waardoor er een link te leggen viel met 

vervolgstudies. Kijkend naar de verwachte moeilijkheidsgraad van het vak, wordt 

maatschappijwetenschappen niet als moeilijker ingeschat dan een ander vak zoals aardrijkskunde. 

Tegenover deze inspanning staat de opbrengst. Deze is bij een bekend vak als aardrijkskunde vrij duidelijk 

aangezien zij dit vak al meerdere jaren hebben gehad. De verwachting van de leerlingen is dat 

maatschappijwetenschappen ze een hogere meerwaarde biedt richting een vervolgstudie dan een vak als 

aardrijkskunde of economie waarvan zij al een groot deel van de stof hebben gehad en bij een keuze voor 

een van deze bekende vakken inhoudelijk enkel meer van hetzelfde zouden krijgen.  

 

Vakattitude 

Bij de leerlingen uit 6 vwo staat de vakkennis niet centraal bij hun keuze. De leerlingen vinden het prettig 

als het vak ze goed zou liggen, maar dat is niet bepalend geweest voor hun keuze. Zij richten zich meer dan 

andere groepen op het toekomstperspectief richting vervolgstudie of werkgebied. Als het toekomstbeeld 
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nog niet helder is, dan zal met name worden ingezet op verbreding van het vakkenpakket. De inhoud van 

het vak is bij velen nog erg onbekend. Vakken als aardrijkskunde zijn inhoudelijk wel bekend op basis van 

de stof die zij reeds hebben gehad, maar hoe dat in de bovenbouw van het vwo ingevuld wordt is voor de 

leerlingen onbekend. Dit geldt ook voor vakken zoals tekenen of andere kunstvakken. Bij de kunstvakken 

werd bijvoorbeeld verwacht dat er veel meer op technieken en vaardigheden werd ingezet, maar het bleek 

met name veel theorie en achtergronden te zijn. Bij vakken waarbij ze al enige ervaring hebben opgedaan 

was dus de inschatting nog best moeilijk te maken, laat staan bij de andere keuzevakken zoals bedrijfs-

economie, maatschappijwetenschappen of informatica die nog onbekender waren in 3 vwo destijds. 

 

Rol betrokken actoren en sociale invloed 

Hoe is de rol van de omgeving bij leerlingen uit 6 vwo geweest? We kunnen ons verschillende actoren en 

invloeden voorstellen, maar groot of klein is die invloed nu echt geweest? 

 

 Ouders 

Ouders zijn bij nagenoeg alle leerlingen de meest prominente groep om de keuzes mee te bespreken. Dit 

gebeurt sowieso met de profielkeuze, maar ook in grote mate met het keuzevak. De rol van de ouders 

wordt als serieus en betrokken gezien en ook vinden leerlingen het prettig om niet te veel mensen te 

betrekken in hun keuzeproces, aangezien meer meningen ook kan zorgen voor meer onduidelijkheid en 

daarmee een verlies aan focus. Ouders staan zeer dicht bij de leerlingen en hebben een goed beeld van wat 

de leerling wil en kan, met toch voldoende ruimte en vrijheid voor de leerling om zelf een keuze te (mogen) 

maken. Het beeld was dat ouders met name vertrouwen geven in de te nemen keuze en dat achteraf wel 

zou blijken of het de juiste was. Hiermee werd door ouders de druk weggehaald van het scenario van “er 

moet nu een goede keuze worden gemaakt, anders achtervolgt het je voor de rest van je leven”. 

 

 Vrienden en klasgenoten 

De rol van vrienden wordt hiermee ook klein gemaakt of gehouden. De directe vrienden worden niet gezien 

als een bron van ervaring of inzicht bij het maken van deze persoonlijke en inhoudelijke keuzes. Vrienden 

worden voornamelijk achteraf op de hoogte gesteld, maar niet tijdens het keuzeproces. Vrienden en 

klasgenoten worden vooral gebruikt om mee te vergelijken welke opties er zijn. Waar klasgenoten of 

vrienden wel een rol spelen is bij de keuze van de voorlichtingslessen. Hierbij speelt het sociale aspect een 

rol, waarbij het “gezellig” is om samen naar een voorlichtingsles te gaan. De kans dat de leerlingen 

vervolgens door de voorlichtingsles wordt overgehaald om voor het betreffende vak te kiezen is daarmee 

aanwezig. Zodoende kan deze sociale keuze als het ware worden vergeleken met een uit de sporttermen 

afkomstige pre-assist, waarbij de sociale keuze zorgt voor de keuze van de voorlichtingsles, die op zijn beurt 

weer een verhoogde kans biedt op het kiezen van het keuzevak.  
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 Mentor 

De rol van de mentor was volgens de gehele groep meer gericht op het begeleiden van het proces. De 

mentor was niet zo zeer een vraagbaak of een bron van kennis, maar zorgde ervoor dat de leerlingen 

wisten hoe en wanneer ze het keuzeproces zouden doorlopen. Terugkijkend op het keuzeproces wordt de 

mentor niet als een grote inhoudelijke invloed gezien. 

 

 Voorlichtingslessen 

De voorlichtingslessen zijn voor veel leerlingen met name gericht op het zoeken naar bevestiging van hun 

eigen analyse en voorlopige keuze. Leerlingen, zo geven zij zelf aan, zijn goed in staat in 3 vwo om een 

voorlopige keuze te maken en hebben al een aardig beeld welk vak een hogere of minder grote opbrengst 

heeft richting hun toekomst en vervolgstudie. Hierbij wordt wel gekeken naar de huidige prestaties, maar is 

vooral de blik op de toekomst gericht. De voorlichtingslessen zijn daarin veelal bevestigend. Leerlingen 

kiezen specifiek de lessen van de vakken waar zij een goed gevoel hebben om dat beeld te laten 

bevestigen. Mocht er een vak langskomen, omdat er nog een gaatje vrij is in rooster van de voorlichtings-

lessen, dan hebben zij de instelling om te gaan kijken naar bevestiging van hun afkeer van het keuzevak. De 

mening die veelal vooraf is gevormd wordt zelden veranderd. Gevraagd naar hoe dit kan, is het zo dat zij 

wel tevreden zijn met het beeld dat zijn als goed genoeg ervaren om tot een vakkeuze te komen (zij het dat 

ze niet over de volledige informatie beschikken) en dat ook leraren van de vakken buiten hun comfortzone 

niet weten te overtuigen met nieuwe informatie of een flitsende manier van lesgeven die aanslaat. Hierbij 

is maatschappijwetenschappen geen uitzondering vergeleken met andere keuzevakopties. 

 

 Vakdocent 

Leerlingen blijken nagenoeg niet bekend te zijn met de vakdocent van het te kiezen keuzevak. En zijn ook 

van mening dat de presentatie, de voorlichtingslessen, de docent bij de voorlichtingslessen of de inhoud 

hen niet zal overtuigen als ze al een koers hebben uitgestippeld. Voor de leerlingen echter, die nog geen 

koers hebben uitgezet zijn de vakdocenten echter ook niet echt van invloed op hun keuze. De vakdocent 

wordt met name bevraagd op het moment dat zij twijfelen over hun eigen capaciteiten, kennis en kunde 

voor het mogelijke keuzevak. Echter, wie de docent is, hoe deze lesgeeft of hoe graag of niet graag zij deze 

mogen is daarbij volgens de leerlingen niet van invloed. De keuze is uiteindelijk met name gestoeld op wat 

de opbrengsten op de langere termijn zijn en in hoeverre het daarmee aansluit bij hun gekozen profiel en 

hun slagingskansen. Voor maatschappijwetenschappen is deze afweging moeilijk te maken aangezien 

leerlingen zowel het vak als de vakdocent nog niet kennen. Wat de leerlingen wel kunnen doen, maar daar 

zouden ze dan wel door andere vakdocenten en bijvoorbeeld de decaan of mentor in moeten worden 

gestuurd, is het kijken naar welke capaciteiten en vaardigheden vereist of handig voor maatschappij-

wetenschappen er al bekend of vaardig zijn bevonden bij andere vakken, onder andere vakdocenten. 
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 Decaan 

De rol van de decaan is bij veel leerlingen niet scherp in beeld geweest. De leerlingen die echter wel de rol 

van de decaan herkennen, doen dit omdat ze in het verleden rondom bijvoorbeeld wel of niet doubleren en 

daarvan als gevolg zijnde keuzes, al met de decaan in aanraking zijn gekomen. Deze leerlingen waren 

daarom op voorhand bekend met de decaan, in tegenstelling tot de ‘reguliere’ leerlingen. Het overgrote 

deel van de leerlingen kent de decaan niet. Het algemene gevoel is dat de decaan vrij ver op afstand staat 

en dat deze pas in beeld komt of contact mee wordt gelegd op het moment dat het nodig is. Het gevoel 

leeft dat de leerlingen zelf naar een decaan toe moeten stappen. Men weet dat er een decaan is (via een 

kennismakingsles), en de leerlingen weten ook wel dat ze er gebruik van kunnen maken, maar desondanks 

voelen de leerlingen toch een afstand. Ter vergelijking zouden leerlingen sneller met vragen over de 

profielkeuze, overgang, keuzevakken, etc. naar een mentor of docent stappen, dan naar een in hun ogen 

formele decaan. 

 

Overige opmerkingen 

Wat de leerlingen uit 6 vwo nog heel specifiek aangaven was dat het toch wel een heel grote keuze is om te 

maken in de 3e, die de daaropvolgende drie jaren gaan bepalen. Een mogelijkheid tot het uitproberen van 

een vak in de 3e of 4e klas zou een mooie optie zijn, hoewel niet wordt verwacht dat dit ook praktisch 

uitvoerbaar zal zijn. 

 

Maatschappijwetenschappen 

Leerlingen in 6 vwo die hun keuze hebben gemaakt voor maatschappijwetenschappen hebben dit in 

mindere mate gedaan vanwege de korte termijn opbrengstgerichtheid, maar met name vanwege het 

toekomstperspectief dat het vak biedt. Hierbij is wel een tweedeling te herkennen, namelijk dat het 

vakspecifiek voor een vervolgstudie wordt gekozen, met de verwachting daar veel voorkennis voor te 

vergaren. Anderzijds wordt het vak, met name onder de C&M-leerlingen gekozen ter verbreding ten 

opzichte van het culturele deel van het profiel. Hiermee houden zij meer opties open voor hun toekomst, 

maar ook is het een verbreding op de eigen persoonlijke interesse. Waar leerlingen uit beide havo groepen 

met name keken naar de korte termijn en de opbrengst in de zin van te verwachten prestaties is het 

opvallend (of juist niet) om te zien dat de vwo-leerlingen zich over cijfers minder zorgen maken en zich 

daarom een vrijere keuze kunnen maken die meer aansluit bij de persoonlijke interesse en toekomst. 

 

  



36 

6. Conclusies, beperkingen en aanbevelingen 

Met de beschreven resultaten kunnen de onderzoeksvragen die in hoofdstuk 3 zijn gesteld nu worden 

beantwoord. Hierbij werd de vraag gesteld welke intrinsieke afwegingen de keuze van de leerling bepaalt, 

in het bijzonder voor het vak maatschappijwetenschappen? En daarnaast ook de invloed op dit keuzeproces 

van de leerlingen met de vraag welke extrinsieke factoren (vakattitudes, betrokken actoren en sociale 

invloed) van invloed zijn op het keuzeproces van de leerling? Per onderdeel zal ingegaan worden op de 

bijbehorende literatuur. Tot slot worden de beperkingen van het onderzoek besproken en aanbevelingen 

gegeven voor zowel vervolgonderzoek als verbeterpunten voor het keuzeproces rondom de keuzevakken. 

 

6.1 Intrinsieke afwegingen 

Allereerst de intrinsieke afwegingen die een keuze van de leerlingen bepalen. Hierbij is gekeken naar het 

proces van het kiezen van zowel het profiel als het keuzevak, aangezien deze keuzes nauw met elkaar 

verwant zijn of in het verlengde van elkaar liggen. De profielkeuze is zeer bepalend voor de opties die over 

blijven voor wat betreft de keuzevakken. 

 

De termijngerichtheid en de opbrengst komt bij alle leerlingen, in alle gesproken leerjaren, terug. Ze nemen 

het toekomstplaatje goed in ogenschouw en zijn hierbij op zoek naar een balans. Dat is enerzijds een balans 

tussen het gekozen profiel gericht op een vervolgstudie en de toekomst of het heden en daarmee op het 

wel of niet goed zijn in een vak of meerdere vakken. Daartegenover staat de optie om met een keuzevak 

het profiel voor een deel te personaliseren. Dit is veelal uit eigen interesse, maar met name met het oog op 

de toekomst. Zoals aangegeven zijn de huidige prestaties en cijfers en die uit het verleden zeer bepalend in 

deze toekomstgerichtheid. Bij hogere cijfers is er de luxe en het vertrouwen om vakken te kiezen die 

onbekender zijn en meer gericht zijn op een toekomstige vervolgstudie of werksector. Zijn deze resultaten 

niet bemoedigend geweest, dan ligt de optie om het op veilig te spelen meer voor de hand. In dat geval 

gaan de leerlingen overwegend voor een vak dat ze al kennen en/of waarvan ze verwachten dat ze het vak 

kunnen halen.  

 

De opbrengst van het vak is voor de leerlingen moeilijk in te schatten. Deze opbrengst is er met name als je 

als leerling al een duidelijk doel voor ogen hebt. Als je dat niet hebt, zijn de keuzevakken er met name ter 

verbreding of voor het bieden van meer stabiliteit door voor zekerheid te kiezen. Voor de leerlingen die een 

doel voor ogen hebben zijn de keuzes voor bepaalde vakken niet heel moeilijk om te maken en vaak al 

gemaakt vroeg in het keuzeproces. Het keuzeproces zelf dient dan met name als een bevestiging van de 

reeds uitgedachte koers. Leerlingen hebben met name bij vakken als bedrijfseconomie en 

maatschappijwetenschappen een duidelijke richting voor ogen. Zij het economisch of richting het 

bedrijfsleven of anderzijds richting maatschappelijke ontwikkelingen, politiek, rechten of sociologie. 
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Terugkoppelend vanuit de theorie zijn er nog twee onderdelen te benoemen. Enerzijds is het doelgericht 

handelen van de leerlingen aangetoond doordat zij duidelijk voor ogen hebben wat hun doelen zijn, wat de 

wijze is waarop handelingsalternatieven worden gekozen en daarbij hun eigen perceptie, zoals besproken 

door Van de Graaf & Hoppe (1996). Het rationele actor model heeft daarmee inderdaad die verwachte 

verklarende kracht, maar ook het genoemde nadeel is duidelijk zichtbaar geworden, namelijk dat er 

onterecht vanuit kan worden gegaan dat leerlingen alle alternatieven goed kennen en de gevolgen bekend 

zijn. Zoals verwacht is dit in de praktijk niet altijd zo, wat overeenkomt met de ‘assumptie van volmaakte 

voorspelbaarheid’ (Van de Graaf & Hoppe, 1996). Ook hier geldt dat gezien de beperkte rationaliteit de 

actor of leerling kiest voor het alternatief dat, voor zover hem bekend is, het meest wenselijke gevolg heeft. 

 

Wat verder een factor van belang is, is de kennis van de leerlingen aangaande de vakattitude, met 

betrekking tot de moeilijkheidsgraad, de persoonlijke haalbaarheid en de voor het vak vereiste 

vaardigheden. Wanneer een leerling goed weet wat er in het vak besproken en behandeld wordt, dan kan 

de leerling ook een afweging maken of de verwachte opbrengsten daadwerkelijk opwegen tegen de te 

leveren inspanningen. Echter, de leerlingen hebben wel een beeld van een vak, maar de inhoud is ze 

nagenoeg onbekend. De onderwerpen binnen een vak, de lesmethode of de aanpak van de docent zijn 

nagenoeg geheel onbekend voor de leerlingen. Bij een enkel vak als aardrijkskunde of wiskunde hebben de 

leerlingen een bepaald beeld hoe het vak is vormgegeven. Enkel op basis van de vorm kunnen de leerlingen 

eigenlijk geen besluit nemen. Om deze kennis te verbreden wordt gebruikt gemaakt van voorlichtingslessen 

om op zoek te gaan naar een vorm van bevestiging van het gevoel dat een (keuze)vak bij hen oproept. Ook 

wordt aan de vakdocent gevraagd of deze een inschatting kan geven van de opbrengsten en inspanningen 

voor de leerlingen voor hun vak. Echter, voor de leerlingen blijft het keuzeproces voor een keuzevak te 

oppervlakkig en afstandelijk om tot een echt weloverwogen keuze te komen. De verwachting is dat 

hiermee het aantal wisselingen aanzienlijk kan worden verlaagd. 

Naast de vakattitude spelen volgens Ajzen (1988) ook de invloed van de omgeving en de waargenomen 

gedragscontrole een rol als indicatoren van een gedragsintentie. Deze gedragsintentie is op zijn beurt weer 

de directe indicator van gedrag, waarmee deze verklaard kan worden. Deze drie factoren vormen hierbij 

inderdaad een mogelijke verklaring waarom leerlingen wel of niet een bepaalde richting opgaan, waarbij in 

de beleving van de leerlingen hun gedrag intrinsiek zal gemotiveerd zijn. Zij denken zelf de keuze te hebben 

gemaakt, maar onderliggend is deze wel degelijk ook tot stand gekomen op basis van informatie die zij van 

elders halen. Dit komt sterk overeen met het beeld van de voorlichtingslessen waarbij de omgeving sterk 

bepalend is voor de keuze van de keuzelessen, waarna vervolgens deze voorlichtingsles doorslaggevend 

kan zijn op de uiteindelijke keuze van de leerlingen. Ook de vraag of de leerlingen, bij de gedragscontrole, 

in staat zijn om het vak te halen wordt daarmee in een vrij vroeg stadium beantwoord, waarna de 

leerlingen een in bepaalde richting worden gestuurd, ofwel dat er een gedragsintentie wordt gevormd.  
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Specifiek toegespitst op het vak maatschappijwetenschappen, zijn er voor de leerlingen twee onderdelen 

die meespelen in het intrinsieke deel van de keuze voor het vak. Het vak heeft geen stempel als zijnde een 

zwaar of moeilijk vak, wat als overwegend positief wordt bezien, en daarom zal er met name worden 

gekeken naar wat de opbrengsten van het vak zullen zijn. Anders wordt het vak ook niet als makkelijk 

gezien, maar wel inhoudelijk divers. Het is vooral een vak dat geliefd is als voorbereiding op een verdere 

toekomst in studies gericht op sociologie, politicologie of recht. Hoewel er ook een economische 

component aan het vak zit, is voor leerlingen op dat vlak eerder een keuze richting bedrijfseconomie te 

maken. Doordat het vak niet als zwaar of moeilijk wordt gezien, maar een sterke positionering op 

vervolgstudies en onderzoek heeft en gericht is op “wetenschap” is het met name gericht op de langere 

termijn. Leerlingen die het vak kiezen met het oog op de korte termijn, omdat ze een vak willen wat ze 

kunnen halen, zijn veelal tot de keuze gekomen doordat andere vakken ze minder bevallen. De korte 

termijn benadering is dus met name ingegeven door een negatieve keuze, het kiezen van het minste 

kwaad. De inhoud van het vak maatschappijwetenschappen is nog vrij onbekend. De onderwerpen zijn in 

vrij algemene bewoordingen bekend, maar hoe de hoofdstukken of de methode eruit ziet is juist vrij 

onbekend. Ook dat het vak recent een grote verandering heeft ondergaan is niet bekend bij de leerlingen 

en daarmee niet van invloed hun keuze. 

 

6.2 Extrinsieke afwegingen 

Wanneer wordt gekeken naar de extrinsieke invloed op het keuzeproces van de leerling, dan kijken we naar 

de rol die verschillende actoren hebben, anders dan de leerling zelf. De voornaamste rol van invloed is 

weggelegd voor de ouders. De ouders zijn voor bijna alle leerlingen van groot belang als klankbord bij het 

maken van hun keuze, zij het bij de havoleerlingen bepalender dan bij vwo-leerlingen. Wat wel buiten kijf 

staat is dat de ouders een ondersteunende rol hebben in het keuzeproces. Op geen enkele wijze is ter ore 

gekomen dat ouders hun keuze opleggen of doordrukken richting hun zoon of dochter, maar puur en alleen 

een spiegel voorhouden ter reflectie. De ouders zijn vooral betrokken bij de profielkeuze, aangezien deze 

bepalender is dan een keuzevak. Wanneer het profiel reeds gekozen is, wordt de ruimte aan de leerling 

overgelaten om zelf te komen tot een keuze. Ouders zijn daarentegen wel betrokken bij de keuze van hun 

kind. Voorlichtingsdagen voor leerlingen worden aangevuld met een voorlichtingsavond voor ouders en 

leerlingen, waarbij de ouders ook in grote getalen komen kijken en luisteren naar de geboden informatie. 

Het moment van deze avonden voor ouders en leerlingen is veelal na de voorlopige keuze en is met name 

ervoor bedoeld om te kijken of het beeld dat is geschetst van het vak ook klopt of bestendigd blijft. 

De mentor is voor leerlingen een aanspreekpunt in het proces. Iemand waaraan ze vragen kunnen stellen, 

die vervolgens snel kunnen worden opgehelderd of opgepakt richting bijvoorbeeld de vakdocenten of 

decaan. De mentor wordt daarmee wel betrokken in het proces, maar heeft een beperkte invloed op de 
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uiteindelijke keuze. Net als de ouders is een mentor met name gericht op de begeleiding van de leerling, 

waarbij deze alle vrijheid krijgt om tot een eigen keuze te komen. 

 

De voorlichtingslessen laten een wisselend beeld zien. De leerlingen voor wie het keuzeproces al verder in 

het verleden ligt, geven aan dat zij hier minder aan hebben gehad. De leerlingen daarentegen die 

recentelijk de voorlichtingslessen hebben gehad, geven echter aan hier meer waarde aan te hechten. De 

waarde ervan lijkt met voortschrijdend inzicht te vervagen. Voor de leerlingen is het moeilijk om vakken 

met elkaar te vergelijken, omdat zij niet alle opties daadwerkelijk hebben kunnen bekijken, beluisteren of 

ervaren. Hierdoor worden voorlichtingslessen als waardevol gezien, maar door het beperkte aanbod 

voornamelijk als bevestiging gebruikt van voorgenomen keuze en reeds bestaande interesses. 

 

In alle opzichten heeft de decaan een beperkte rol bij het kiezen van een keuzevak. De leerlingen die de 

decaan benoemen doen dat omdat ze reeds op een andere wijze de hulp van de decaan nodig hadden. De 

leerlingen maken voor de inhoud gebruik van de vakdocent, voor de begeleiding van de ouders en de 

mentor en pas bij wisselingen van profielen of keuzevakken komt de decaan in beeld. Deze wisselingen van 

keuzevakken, laat staan het profiel, zijn jaarlijks op één hand te tellen. De decaan staat voor de leerlingen 

op een zekere afstand en zij ervaren de invloed van de decaan als onvoldoende aanwezig. De decaan wordt 

gezien als een professional op afstand waar je niet zomaar langs gaat of enkel informatie gericht gaat halen. 

 

De invloed van de vakdocent is beperkt tot het kenbaar maken van hoe vak er inhoudelijk uitziet of het wel 

of niet bevestigen van de capaciteiten van de leerlingen voor het betreffende vak. Dit geldt met name voor 

vakken die als zwaar of moeilijk worden gezien. De vakdocent wordt geraadpleegd door de leerling als het 

te kiezen keuzevak ook in de onderbouw al hebben gehad. De docenten in de bovenbouw zijn andere 

docenten dan in de onderbouw of de vakken zijn “nieuw” voor de leerlingen zodat zowel het vak als de 

docent nog onbekend en daarmee nagenoeg niet van invloed op de keuze. 

 

De vrienden en klasgenoten van de leerlingen komen pas in beeld nadat er een voorlopige keuze is 

gemaakt. De grootste invloed hebben klasgenoten op de keuze van de te volgen voorlichtingslessen. Voor 

de definitieve keuze worden de klasgenoten of vrienden bijna niet om hun mening gevraagd. De leerlingen 

maken de keuze voor een keuzevak redelijk vroeg in het keuzeproces en stellen vrienden pas laat op de 

hoogte van hun gemaakte keuze. De meerwaarde van het volgen van vrienden of klasgenoten bij het kiezen 

van een keuzevak is minimaal, aangezien voor de sociale contacten ze elkaar al genoeg zien in andere 

lessen. De keuze voor een profiel bepaalt in grote mate al welke vakken je gaat volgen en welke 

klasgenoten je daarmee krijgt. Het keuzevak wordt daarom ook gezien als een puur persoonlijke keuze op 

basis van eigen afweging en een eigen toekomstbeeld. 
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Vanuit de omgeving komt er weinig extrinsieke druk om het vak maatschappijwetenschappen wel of niet te 

kiezen. Dat komt overeen met de verwachting op basis van de tabel en figuur van Berings (1998), waarbij 

werd geschetst dat de omgeving slechts minimaal van invloed is waarbij de ouders de meest voorname rol 

innemen. Het vak wordt inhoudelijk niet als zwaar of moeilijk bevonden door de omgeving, maar gericht op 

de toekomst. Ouders zijn over het algemeen positief over het vak, maar vrienden en medeleerlingen stellen 

wel de vraag in hoeverre het anders zal zijn dan maatschappijleer. Ook bij mentoren of de decaan is het vak 

niet heel scherp neergezet richting de leerlingen. De kennis en informatie moet daarmee voornamelijk 

komen van de vakdocent die voor de leerlingen nog niet in beeld is, of van de voorlichtingslessen. Bij de 

voorlichtingslessen zal voor een vak als maatschappijwetenschappen de meeste winst te boeken zijn in het 

onder de aandacht brengen van het vak. Ter vergelijking heeft een vak als bedrijfseconomie of 

aardrijkskunde een herkenbaarder beeld onder leerlingen en ouders en kan het daarmee inhoudelijk 

minder verrassen dan een voor de leerlingen “nieuw” vak als maatschappijwetenschappen. 

 

Afsluitend, kijkend naar het wisselende beeld van aanmeldingen voor keuzevakken en 

maatschappijwetenschappen in het bijzonder is te herkennen dat de omgeving erg bepalend is bij het 

maken van een keuze door leerlingen. Wat de school graag ziet is een vorm van stabiliteit in vakken en zo 

min mogelijk overstappen tussen keuzevakken door leerlingen gedurende het schooljaar. Dit alles zorgt 

voor rust en stabiliteit in de school en geeft ook de ruimte om de vakken op een consistente manier neer te 

zetten in de school, met jaarlijks ongeveer dezelfde grootte qua klassen. 

 

6.3 Beperkingen van het onderzoek 

Tot slot moet nog wel besproken worden dat ook dit onderzoek zijn limitaties kent. Zo zorgt de factor tijd 

voor een beperking in de zin dat leerlingen die in 3H of 3V een keuze maken dit nog vers in het geheugen 

hebben zitten, in tegenstelling tot leerling uit 5H en 6V die moeten graven in hun geheugen. Daarnaast 

dragen de leerlingen uit de examenklassen historie met zich mee, doordat ze in de voorgaande jaren het 

vak maatschappijwetenschappen in de praktijk hebben meegemaakt. Daardoor is hun beeld sterk 

aangevuld of veranderd, dat mogelijk ook de herinnering aan het keuzeproces daarop is aangepast door de 

tijd. Een andere beperking is dat de leerlingen in de focusgroep niet de volledige populatie omvatten qua 

leeftijd. De betrokken leerlingen zijn 16 of ouder en daarmee vertegenwoordigen zij het oudere deel van 

hun klassen. Deze afweging is gemaakt uit praktische overwegingen, maar is wel een beperking die 

genoemd dient te worden. Hoewel de leeftijd kan zorgen voor een mondigere groep van leerlingen met 

eveneens meer doublanten, is de selectie niet een precieze afspiegeling van de doelpopulatie onder de 3H 

en 3V groepen. Voor vervolgonderzoek dan ook worden aangeraden eenzelfde onderzoek uit te voeren, 

waarbij ook specifiek wordt gekeken naar de deze leeftijdsgroep in de volle breedte qua leeftijd of nader te 
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onderzoeken of doublanten meer op de korte termijn gericht zijn na hun ervaringen of dat ze juist wel op 

de lange termijn gericht zijn omdat ze reeds bekend zijn met de vakinhoud. Een dergelijk vervolgonderzoek 

zal dan ook laten blijken in hoeverre de gevonden resultaten daadwerkelijk leeftijdsgerelateerd zijn. 

Mochten deze uitkomsten op een later moment overeenkomstig zijn, dan kan worden uitgesloten dat het 

om leeftijdseffecten gaat. 

 

Afsluitend ten aanzien van de methode, hoewel deze zich goed leent voor onderzoek voor het keuzeproces 

van de leerlingen, kent de focusgroep-methode ook nadelen. Deelnemers mogen kunnen punten ter tafel 

brengen die onbelangrijk zijn voor het onderzoek. Dit vraagt om goede bijsturing waar nodig van de 

gespreksleider om voor te zorgen dat er nieuwe of er toe doende gesprekpunten worden aangesneden, 

zonder van invloed te zijn op de gespreksstof zelf. Een ander minpunt is dat het vrij moeilijk is om de 

gegevens die uit de focusgroepen naar voren komen te analyseren. Voorkomen moet worden dat 

opmerkingen van deelnemers uit de context van het gesprek worden getrokken en dat er premature 

conclusies worden getrokken. Ook vraagt de methode om een gespreksleider met ervaring. De methode 

resultaten zijn deels afhankelijk van de vaardigheden van de gespreksleider. Een ander minpunt is dat enkel 

mensen die bij machte zijn om hun mening over te brengen, bestudeerd worden in een focusgroep-

interview. De resultaten van focusgroepinterviews zijn daarmee qua generaliseerbaarheid beperkt.  

 

6.4 Aanbevelingen 

Als aanbeveling zou ik willen meegeven dat er met name meer en vollediger wordt ingezet op de 

voorlichtingslessen, want de leerlingen hechten veel waarde aan zichtbare informatie en praktische 

voorbeelden over hoe de vakken ingevuld worden in de bovenbouw. Hierbij is het voor de ene leerling snel 

duidelijk welke vakken er gekozen moeten worden, maar voor de ander niet. Door een vak in de vorm van 

een kleine module aan te bieden zijn er voor de leerlingen meer mogelijkheden om het echte gevoel en de 

echte inhoudelijke beleving en vormgeving van het vak mee te maken. Met een dergelijke module wordt 

aan de voorkant iets meer tijd uitgetrokken om voor de leerlingen te achterhalen welke vakken ze wel of 

niet willen volgen. En zorgt het er anderzijds voor dat minder leerlingen gedurende het jaar nog gaan 

overstappen op andere vakken, met alle consequenties van dien voor zowel de leerling, docenten als de 

schoolorganisatie. Op deze wijze kunnen teleurstelling, tegenvallende motivatie, stress bij zowel de leerling 

als de docent, als administratieve rompslomp worden ontlopen.  

Daarnaast is het bij het maken van een keuze voor een vak voor de leerlingen van belang dat zij er zicht op 

hebben dat zij het vak op een goede wijze kunnen afsluiten. Voor de leerlingen is het van belang dat zij 

daarvoor een goed beeld hebben van deze kans van slagen, wat voor de onbekende vakken een uitdaging 

vormt aangezien de leerlingen daarbij nog een beperkt tot niet aanwezig beeld hebben op de succesvolle 

afsluitbaarheid. Dit komt ook terug bij een ander punt ten aanzien van de vakdocent die als aanbeveling 
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kan worden meegegeven. Leerlingen kijken, bij met name de onbekende opties tussen de keuzevakken, 

ernaar of zij hiervoor wel of niet goede cijfers en resultaten kunnen behalen. Voor vakdocenten, met name 

van andere vergelijkbare vakken in de onderbouw, is hiervoor mogelijk een (grotere) rol weggelegd om te 

kijken naar welke capaciteiten de leerlingen heeft die geschikt zijn voor de voorliggende keuzevakken. 

 

Nader onderzoek zou eventueel ook gedaan kunnen worden naar de mogelijkheid om studenten en 

professionals uit het werkende leven te benaderen en hen informatie te geven over waarom de vakken die 

voorliggen van nut en waarde kunnen zijn. Hoewel door Berings (1998) naar voren is gebracht dat een 

invloed van studenten en mensen uit het bedrijfsleven te verwachten zou zijn, is deze invloed, bij navraag 

bij de leerlingen, echter geheel niet zichtbaar gebleken bij de leerlingen in dit onderzoek. Eventueel nader 

onderzoek hierop is mogelijk om te bezien of de leerlingen meer zouden kunnen putten uit deze 

‘inspiratiebron’ in de vorm van inspiratielessen. 

Ten aanzien van de mentor, deze wordt gezien als een actor van grote waarde omdat deze hun eerste 

aanspreekpunt is en wordt gezien als een persoonlijke en betrouwbare vraagbaak, zonder zelf invloed uit te 

willen oefenen op de keuze van de individuele leerling. De mentor kan de rol van selecteren en begeleiden 

van de leerlingen in hun zoektocht naar een passend keuzevak nog verder oppakken. 

Een ander aspect is de mogelijkheid om te onderzoeken of de leerlingen al eerder kennis kunnen maken 

met een keuzevak voor iets langere tijd dan enkel een proefles. Een mogelijkheid tot het uitproberen van 

een vak in de 3e of 4e klas (wanneer het keuzevak pas in de 5e wordt gegeven) zou een mooie optie zijn. 
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Bijlage 1: Stappenplan van een focusgroep interview (Assema et al., 1992) 

 

Voorbereiding  
Doel omschrijven 
Randvoorwaarden vaststellen  
Deelnemers kiezen/selectiecriteria bepalen  
Aantal interviews bepalen  
Omvang van de groepen bepalen  
Vraagroute formuleren/voorleggen aan anderen  
Gespreksleider kiezen/trainen  
Ruimte regelen  
Opnameapparatuur regelen  
Vergoeding deelnemers regelen  
Deelnemers werven  
Groepen samenstellen  
Deelname bevestigen  

Uitvoering  
Ontspannen sfeer creëren  
Inleiding geven  
Vraagroute doorlopen/discussie leiden  
Aantekeningen en geluidsopnames maken  
Afsluiten  

 

Uitwerking  
Eerste indrukken opschrijven  
Band uitschrijven  
Resultaten samenvatten/coderen  
Resultaten voorleggen aan anderen  
Resultaten rapporteren 
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Bijlage 2: Vragenroute 

 

Na een korte inleiding met betrekking tot de aanleiding, het doel en de vorm van het onderzoek worden 

alle leerlingen in een focusgroep de onderstaande vragen gesteld. Wanneer een te kort of in de ogen van 

de onderzoeksleider te weinig beargumenteerd antwoord wordt gegeven, zal er uiteraard worden 

doorgevraagd naar de achterliggende redenen en motieven. 

 

1 Vorm keuzeproces profielkeuze en keuzevak(ken) 

 Op welk moment in de tijd moest je een keuze maken voor een keuzevak? 

 Hoeveel tijd had je om deze keuze te maken en was te veel, te weinig of genoeg? 

 Was deze keuze geheel vrij of was de keuze al van tevoren beperkt vanuit school? 

 Had je het gevoel dat er zoiets als een verkeerde of goede keuze was? 

 Vond je jouw keuzevak goed passen bij je profiel? Of het profiel juist beperkend in je keuzes? 

 

2 Vakkennis 

 Wat je wist je vooraf van het keuzevak? 

 Was je van tevoren bekend met de inhoud van het vak? 

 Had je een idee bij hoe makkelijk of moeilijk het vak zou zijn? 

 

3 Termijngerichtheid en opbrengst 

 Wat waren je argumenten om te kiezen voor het vak? 

 Wat waren je argumenten om niet te kiezen voor een van de andere vakken? 

 Bij het maken van je keuze, hield je hierbij meer rekening met de korte of lange termijn? 

(Zelf laten bepalen wat met korte en lange termijn wordt bedoeld) 

 Wat dacht je dat het vak je zou opbrengen? 

 Wat sprak je aan in het vak? 

 Wat waren je verwachtingen van het vak? 

 

4 Rol van de omgeving 

 Heb je ouders of familie om hulp gevraagd bij je keuze? 

 Heb je je mentor om hulp gevraagd bij je keuze? 

 Was je van tevoren ervan op de hoogte wie de vakdocent is/was? 

 Hebben de keuzelessen en de voorlichting je geholpen in het maken van je keuze? 

 Heb je docenten om hulp gevraagd bij je keuze? 

 Heb je medeleerlingen om hulp gevraagd bij je keuze? 

 Heb je vrienden om hulp gevraagd bij je keuze? 

 Heb je de decaan om hulp gevraagd bij je keuze? 

 Heb je ongevraagde hulp gekregen bij je keuze? 

 

5 Reflectie 

 Als je nu opnieuw de keuze zou maken, zou die dan hetzelfde zijn? En zo ja of nee, waarom? 

 

 


