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Een exploratief onderzoek 

Abstract 
A lot of research focuses on the transition between primary and secondary education and 

between secondary and higher education. The transition between the first and second grade in 

secondary education is a neglected field of research. Yet this transition moment is considered 

to be a crucial moment in the school career of the students where they are expected to choose 

between academic, technical, vocational or artistic education. An explorative study was 

conducted to examine how students experience the transition guidance when making this 

study choice. To examine this purpose, 298 students were questioned, spread over 6 schools, 

located in Ghent. All four tracks were represented in the sample. A questionnaire was given to 

the students where the five concepts of study choice (information, self-concept clarification, 

broadening horizons, learn to choose and advice) were questioned. Also their choice last year 

was compared with their choice during the transition between primary and secondary 

education. Students experience their study choice last year less difficult and found it more 

obvious than their choice in primary education. There was a significant difference in this 

experience between students who attended a middle school last year and the students who 

didn’t. More students from a middle school experienced their study choice as more difficult 

and less obvious than the study choice in the last year of primary education. They also were 

more positive about the transition guidance. Another striking finding is situated between the 

vocational and technical track. Students from the technical track demanded more 



 

 

improvement for the concepts information, self concept clarification and learning how to 

choose. Finally more students from the vocational track were given less advice than the 

students from the other tracks.  

Via een exploratief onderzoek werd onderzocht hoe de leerlingen de studiekeuzebegeleiding 

ervoeren bij de overgang van de eerste naar de tweede graad in het secundair onderwijs. 

Hiertoe werden leerlingen (N=298) uit de vier onderwijsvormen bevraagd, verspreid over zes 

Gentse scholen. Een vragenlijst werd afgenomen waarin de vijf studiekeuzepijlers bevraagd 

werden. Ook de vanzelfsprekendheid en de moeilijkheid van hun keuze in het tweede 

secundair, ten opzichte van de keuze bij de overgang van het lager naar het secundair, werd 

bevraagd. Leerlingen ervaren de keuze in het secundair over het algemeen als moeilijker en 

als minder vanzelfsprekend. Er werd ook een verschil in beleving vastgesteld tussen 

leerlingen die vorig schooljaar in een middenschool zaten en leerlingen die school liepen in 

een driegradenschool. Zij beleefden de keuze veel bewuster en ervoeren deze ook als 

moeilijker, vergeleken met de keuze die ze in de overgang van het lager naar het secundair 

onderwijs maakten. Dit in tegenstelling tot leerlingen die het vorig schooljaar in een 

driegradenschool zaten die dit omgekeerd ervoeren. De leerlingen uit de middenschool zijn 

ook meer tevreden over de studiekeuzebegeleiding. Er werden ook verschillen vastgesteld 

tussen enkele onderwijsvormen, vooral tussen het TSO en BSO, waarbij het vooral de 

leerlingen van het TSO waren die meer verbetering wensten. Een andere belangrijke 

bevinding is het feit dat meer leerlingen uit het BSO aangaven dat zij vorig schooljaar geen 

advies kregen. 
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Inleiding 

 

Vanuit de Vlaamse Scholierenkoepel werd de vraag gesteld om een onderzoek te doen naar de 

beleving van de studiekeuzebegeleiding in de overgang van de eerste naar de tweede graad in 

het secundair onderwijs. De stem van de leerling zelf blijkt immers vaak te ontbreken in 

onderzoek waardoor er weinig geweten is over de noden en beleving van de leerlingen zelf. 

Door middel van een vragenlijst, die afgenomen werd bij de start van het nieuwe schooljaar 

van het derde jaar secundair onderwijs, werd nagegaan hoe jongeren deze 

studiekeuzebegeleiding ervaren hebben. De verschillen in beleving tussen leerlingen van de 

verschillende onderwijsvormen stonden centraal. Via de bevraging van de aanwezigheid en 

het belang van de verschillende pijlers in de studiekeuzebegeleiding, krijgen we een beter 

zicht op hun beleving. Er werd dan ook nagegaan hoe sterk leerlingen zich bewust waren van 

het keuzeproces. 

 

De voorbereiding op het beroepsleven wordt beschouwd als één van de belangrijkste 

ontwikkelingstaken gedurende de adolescentie (Erikson, 1968; Havighurst, 1948; Super, 

1990). Landen over de hele wereld erkennen het belang van de begeleiding van adolescenten 

in het proces van een succesvolle voorbereiding op het beroepsleven (OECD/European 

Communities, 2004). Er is dan ook al veel literatuur geschreven over de studiekeuze die 

leerlingen moeten maken aan het einde van het zesde middelbaar. Minder aandacht gaat naar 

de studiekeuze die jongeren op het einde van de eerste graad in het secundair onderwijs 

moeten maken, hoewel dit een scharnierpunt vormt in de studieloopbaan van jongeren. Uit 

een schooleffectiviteitsonderzoek van  2001 blijkt immers dat de overgang van de eerste naar 

de tweede graad een kritisch moment is, zowel op het vlak van welbevinden als leerprestaties 

(Van Damme, 2001). Zo zien we dat het percentage zittenblijvers in de eerste graad secundair 

in het schooljaar 2009 – 2010 relatief laag is, namelijk 3.29 %. Dit percentage neemt echter 

gestaag per leerjaar toe. In het tweede leerjaar (inclusief beroepsvoorbereidend jaar) loopt dit 

percentage op tot 4.26 % om nog verder te klimmen tot 7.26 %. Deze piek wordt gevolgd 

door een stagnatie in het vierde en vijfde leerjaar met respectievelijk 6.54 % en 6.91 % 

zittenblijvers. In het zesde leerjaar daalt dit percentage naar 3.61 (Brusseel, 2010). Er is aldus 

een duidelijk watervaleffect merkbaar bij de overgang van de eerste naar de tweede graad. 

Jansens et al. (2004) spreken hier over de overschakeling van een meer prestigieuze naar een 
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minder prestigieuze onderwijsvorm na het behalen van een B- attest of een C- attest. Er is 

echter geen literatuur beschikbaar over de mate waarin de leerlingen akkoord zijn met deze 

attestering. De mogelijke discrepantie tussen de studierichting die de jongere zelf verkiest en 

de studierichting die hen wordt opgelegd, werd binnen dit onderzoek nagegaan.  

 

Ook in de internationale literatuur rapporteert men de directe impact van een overgang op latere 

slaagkansen, en dit naast de indirecte invloed van de sociale en emotionele ervaringen bij een 

overgang. Alspaugh (1998) laat met zijn onderzoek zien dat studenten het best presteren 

wanneer zij zo weinig mogelijk transities moeten maken. Dit sluit aan bij de bevindingen dat 

de leerlingen die net een transitie hebben gemaakt ( meer bepaald bij de overschakeling van 

de ‘eight’ naar de ‘ninth’ grade) meer spijbelen, meer worden geschorst en minder aanwezig 

zijn in de lessen dan de leerlingen die geen transitie maakten. (Hertzog & Morgan, 1998; 

NCES, 2005; Roderick & Camburn, 1999). 
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Hoofdstuk 1: theoretisch kader 

 

Om een beter inzicht te krijgen in de studiekeuzebegeleiding is het noodzakelijk om de 

structuur en de populatie van de eerste graad van het secundair onderwijs onder de loep te 

nemen. Vervolgens worden de voordelen van een goede studiekeuzebegeleiding besproken. 

Daarna worden de vijf studiekeuzepijlers toegelicht. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een 

bespreking van de organisatie van de studiekeuzebegeleiding in Vlaanderen. 

1.1 Structuur en populatie leerlingen eerste graad 

 

Binnen het Vlaams secundair onderwijs bestaan in de eerste graad geen onderwijsvormen. In 

het eerste jaar wordt er wel een onderscheid gemaakt tussen leerjaar A en leerjaar B. In het 

tweede jaar van de eerste graad wordt dit onderscheid verder gemaakt tussen het tweede 

leerjaar van de eerste graad en het beroepsvoorbereidend leerjaar (BVL). Voor de B-stroom 

zijn er geen eindtermen, wel ontwikkelingsdoelen. (Vlaams Verbond van het Katholiek 

Secundair Onderwijs [VVKSO], 2009). Het gaat hier dus niet om een resultaatsverplichting, 

wel om een inspanningsverplichting. 

 In het eerste leerjaar A krijgen de leerlingen 27 uren basisvorming en een keuzegedeelte van 

maximum vijf lestijden. De basisvorming bestaat uit vakken die aan iedere leerling moet 

gegeven worden, zonder uitzondering (VVKSO, 2009). De populatie van het eerste leerjaar B 

is een zeer heterogene groep. Zo zitten 43 % van de leerlingen op leeftijd wat dus wil zeggen 

dat 57 % van deze leerlingen één of meer jaren schoolse achterstand heeft. Dit in tegenstelling 

tot de populatie van het leerjaar A, waar 80 tot 85 % van de leerlingen geen schoolse 

achterstand heeft. Leerlingen van het eerste leerjaar B verschillen niet enkel op vlak van 

leeftijd. Ook de taal die zij thuis spreken is bij deze leerlingen vaker een andere taal dan het 

Nederlands, in vergelijking met leerlingen van het tweede leerjaar A en leerlingen uit het 

zesde leerjaar lager onderwijs. De leerlingen uit het eerste leerjaar B zijn ook vaker afkomstig 

uit het buitenland en hun ouders zijn ook vaker niet geboren in België, in vergelijking met het 

zesde leerjaar lager onderwijs en het tweede leerjaar A.  Deze leerlingen hebben ook vaker te 

maken met leermoeilijkheden. Deze percentages liggen hoger dan in de globale populatie. Het 

aantal leerlingen met leermoeilijkheden in het zesde leerjaar lager onderwijs en het tweede 

leerjaar A liggen echter wel in lijn met het percentage van de gehele bevolking. Vervolgens 
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zijn er nog heel wat factoren zoals de beroepssituatie en het onderwijsniveau van de ouders, 

studietoelage en vervangingsinkomen en extra zorg die de heterogeniteit van de leerlingen uit 

het eerste laarjaar B mee bepaald (Onderwijskundig Beleids- en Praktijkgericht 

Wetenschappelijk Onderzoek [OBPWO], 2008). Het eerste leerjaar B is aldus bestemd voor 

leerlingen die behoefte hebben aan aangepast onderwijs, waar specifiek wordt ingegaan op de 

leemtes in de kennis en vaardigheden. Vaak hebben zij de doelstellingen van het 

basisonderwijs niet of net wel gehaald. Ook hier omvat de basisvorming 27 lestijden per 

week. 

Het tweede leerjaar A van de eerste graad bestaat uit 24 uur vakken van de basisvorming, een 

basisoptie en een complementair gedeelte. De basisopties maken een bredere observatie en 

oriëntatie van de leerlingen mogelijk en zijn ook onderhevig aan een goedgekeurd leerplan. 

Het complementair gedeelte daarentegen behoeft geen goedgekeurd leerplan en kan dus per 

leerling inhoudelijk verschillen. 

 In het beroepsvoorbereidend leerjaar krijgen alle leerlingen 16 uur basisvorming. Verder 

kunnen ze kiezen tussen een aantal beroepsvelden, die ook fungeren als een middel dat 

bredere observering van de talenten en oriëntering van de leerling mogelijk maakt. Concreet 

zijn deze beroepsvelden combinaties van technische disciplines. (VVKSO, 2009). 

Elke school heeft dezelfde specifieke opdracht in de eerste graad: een kwalitatieve 

opvang organiseren van leerlingen uit de basisschool en de leerling observeren en 

volgens zijn talenten oriënteren naar de tweede graad. Op die manier vervult de eerste 

graad een brugfunctie. (VVKSO, 2009, pp. 6) 

Ook de commissie Monard (2009) benadrukt de detectie van talenten gedurende de eerste 

graad van het secundair onderwijs (en het laatste jaar van het basisonderwijs) en noemt de 

eerste graad dan ook ‘de oriënteringsgraad’. In de overgang van de eerste naar de tweede 

graad wordt immers verwacht dat de leerling een keuze maakt. Pas in de tweede graad is er 

een opsplitsing in het Algemeen Secundair Onderwijs (ASO),  het Technisch Secundair 

Onderwijs (TSO), het Beroeps Secundair Onderwijs (BSO) en het Kunst Secundair Onderwijs 

(KSO). Hoewel deze opsplitsing pas in de tweede graad gebeurt, blijkt uit onderzoek (Boone 

& Van Houtte, 2010) dat leerlingen in de eerste graad reeds spreken in termen van de 

onderwijsvormen wanneer ze verwijzen naar hun huidige studierichting. Het vooropgestelde 

doel van de eerste graad als een oriëntering (De Ruytter, 2001) blijkt in de praktijk aldus niet 
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bereikt te worden. Deze bevinding wordt ook bevestigd door de resultaten van  het eerste 

LOSO-boek (Van Damme et.al., 1997). Ondanks het officiële gemeenschappelijke karakter 

van de eerste graad, wordt er toch een duidelijk onderscheid gemaakt in richtingen, gebaseerd 

op de opties die in de eerste twee jaar gekozen kunnen worden.  Dit wordt ook bevestigd in 

onderzoek dat werd verricht door Boone & Van Houtte (2010) in opdracht van de Vlaamse 

minister bevoegd voor Onderwijs en Vorming in het kader van OBPWO-programma. Ook zij 

vermoeden dat leerlingen hun keuze reeds voor de overgang naar de tweede graad maken 

door in het eerste jaar A te kiezen voor bv extra uren technologie waardoor ze een ander 

onderwijstraject beogen dan leerlingen die opteren voor Latijn of moderne wetenschappen.  

Dit gegeven wordt ook institutioneel bevestigd aangezien vele scholen zich specialiseren in 

een bepaalde onderwijsvorm. Naast deze zogenaamde ‘categorische’ scholen zijn er ook 

scholen waarin de drie de onderwijsvormen (ASO, TSO en BSO) worden georganiseerd. 

Deze ‘multilaterale’ scholen houden de strikte scheiding tussen de onderwijsvormen aan. De  

incorporatie van heterogene groepen of groepen bestaande uit leerlingen met een verschillend 

vaardigheidsniveau, wordt dus niet als werkvorm gebruikt (Van Houtte, Demanet & Stevens, 

2012). 

Deze bevinding leidt tot de onderzoeksvraag dat leerlingen reeds in het zesde leerjaar lager 

onderwijs het gevoel hadden een onderwijsvorm te moeten kiezen en zich dus niet bewust 

waren van de uitgestelde studiekeuze. Hierdoor is het mogelijk dat de studiekeuze die 

gemaakt wordt in het tweede leerjaar minder bewust verloopt. Deze onderzoeksvraag werd 

ook opgenomen binnen dit onderzoek. 

Een andere onderzoeksvraag die voortkomt uit dit gegeven is de vraag of de beleving van de 

leerlingen die hun eerste graad in een middenschool doorbrachten verschilt van de leerlingen 

die hun eerste graad in elders doorbrachten. 

1.2 Voordelen van een goede studiekeuzebegeleiding 

 

1.2.1 Preventie van zittenblijven 

 

De problematiek van zittenblijven, zoals in de inleiding naar voor kwam, heeft verscheidene 

oorzaken. Van Damme (1992) onderscheidt  vijf hoofdoorzaken: buitenschoolse 

moeilijkheden, slechte leerkrachten, studiedruk, een niet -studiegerichte instelling en een 
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foute studiekeuze. Vooral dit laatste is belangrijk in het licht van dit onderzoek. Een betere 

studiebegeleiding zou dus reeds kunnen bijdragen tot het verlagen van het aantal zittenblijvers 

door in te spelen op één van deze vijf factoren. Ook in de visienota van Monard (2009) komt 

de nood aan studiekeuzebegeleiding aan bod en wordt deze begeleiding gezien als een manier 

om het zittenblijven en het watervalsysteem terug te dringen. Op deze manier kan, volgens de 

nota, ook de slaagkans in het hoger onderwijs worden vergroot en wordt er voor gezorgd dat 

leerlingen de arbeidsmarkt betreden met relevante competenties. 

1.2.2  Financiële voordelen  

 

Een goede organisatie van studiekeuzebegeleiding zorgt ook voor voordelen op financieel 

vlak. Het volgende is te lezen op de website van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en 

Vorming:  

“Het veelvuldig "shoppen" van leerlingen tussen (dure) richtingen/afdelingen is  een 

   kostenfactor. Dit kan een school proberen te vermijden door een goede begeleiding van  

   het   keuzeproces naar de 'juiste' studierichting, zonder de individuele vrijheid van de 

   leerling te beknotten. Zo heeft een doordachte studiekeuze van de eerste naar de tweede 

graad SO een preventief kostenbesparend effect. Dit is een intensief proces waarbij best 

ook ouders worden betrokken, maar 'rendeert' in een lager aantal leerlingen dat later nog 

   van studierichting verandert”. 

 

Deze gegevens zijn afgeleid uit een onderzoek, gevoerd door De Mets (2009). 

1.2.3 Creëren gelijke kansen  

 

Verder lezen we in de toespraak van de Vlaamse minister (2005) dat studiekeuzebegeleiding 

ook kan bijdragen tot het creëren van gelijke kansen in het onderwijs door het bewust en 

doelgericht leren kiezen. Dit zorgt voor motivatie, wat op zijn beurt een grotere kans op 

slagen geeft.  

1.2.4  Positieve invloed op de ontwikkeling  

 

In de literatuur wordt er een verband gelegd tussen de levenstevredenheid van jongeren en 

hun vaardigheden die horen bij het maken van een studiekeuze. Dit laatste wordt aangeduid 

met de term ‘career adaptability’, waarbij het maken van beslissingen, planning, exploratie en 
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zelfvertrouwen een belangrijke rol spelen. Het succesvol kunnen uitoefenen van deze taken is 

een teken van welzijn van de student. Dit heeft een directe link met een positieve 

ontwikkeling (Hirschi, 2009). Een positieve oriëntatie en een betere voorbereiding op het 

volwassen beroepsleven kwam naar voor als een preventieve factor voor probleemgedrag en 

draagt bij tot het welzijn en de vermindering van stress (Skorikov, 2007). 

Vooraleer over te gaan tot de voorstelling van de studiekeuzebegeleiding in Vlaanderen, 

wordt er eerst aandacht besteed aan de populatie en structuur van de eerste graad van het 

secundair onderwijs 

1.3 Vijf pijlers studiekeuzebegeleiding 

 

Van de Velde (2001) geeft aan dat er binnen de begeleidingswereld een algemeen aanvaarde 

opvatting bestaat over een optimale keuzebegeleiding. Deze laatste is niet enkel actief op vlak 

van voorlichting en advisering maar omvat ook activiteiten op het terrein van 

zelfconceptverheldering, horizonverruiming en leren kiezen. In de internationale literatuur 

vinden we deze pijlers niet expliciet terug maar vinden we wel de omschrijving van de pijlers 

terug. Binnen de Engelstalige literatuur spitst belevingsonderzoek van jongeren bij de 

overgang van de “middle” naar de “high school” zich vaak toe op de uitval van leerlingen 

(o.a. Owings and Peng, 1992), het verminderen van de prestaties (Alspaugh, 1998a, 1998b; 

Isakson & Jarvis, 1999),  aspecten met betrekking tot de organisatie van de school bij de 

overstap naar een andere school (Smit, Akos, Lim, Wiley, 2008), een verhoogde nood tot 

vriendschapsbanden (Hertzog et al., 1996), …  Uit de onderzoeksonderwerpen van deze 

studies blijkt al meteen dat studiekeuzebegeleiding veel ruimer wordt gezien dan louter het 

academische luik. 

 

De overstap van de “middle” naar de “high school” kunnen we dan ook het best vergelijken 

met de overstap die Vlaamse leerlingen maken in het zesde leerjaar van het lager onderwijs 

naar het eerste middelbare jaar. De Amerikaanse leerlingen zijn wel ouder wanneer zij deze 

transitie maken. Ze hebben dezelfde leeftijd als de Vlaamse leerlingen (14 jaar) bij hun 

overstap van de eerste naar de tweede graad in het middelbare onderwijs. Toch vertoont hun 

overstap meer gelijkenissen met de Vlaamse overstap van het lager naar het secundair 

onderwijs. De overstap van de middle naar de high school betekent ook de overschakeling 

naar meerdere leerkrachten en leeftijdgenoten, meer keuzes op vlak van curriculum en 
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vrijetijdsactiviteiten en dit allemaal in de context van een nieuwe school (Mizelle & Irvin, 

2000). Dit verklaart ook het onderzoek naar de beleving van de transitie door studenten op 

sociaal vlak en op vlak van welbevinden. Studiekeuzebegeleiding wordt dan ook veel ruimer 

gezien als enkel het samenstellen van je curriculum. De studiekeuzebegeleiding valt in 

Amerika onder de noemer transitieprogramma’s. Zo’n transitieprogramma’s omvatten, 

volgens Mac Iver (1990), een waaier aan activiteiten. De activiteiten moeten volgens zijn 

bevindingen gericht zijn op het geven van informatie over de nieuwe school aan zowel de 

ouders als de leerlingen. Ook het voorzien van sociale ondersteuning tijdens de overgang  

vormt een belangrijke pijler. Tenslotte benadrukt hij ook het belang van het contact tussen het 

personeel van de middle en high school zodat zij elkaars curriculum en voorwaarden beter 

kunnen leren kennen.  

1.3.1 Voorlichting 

 

Vooral het voorzien in informatie aan ouders en leerlingen is in het licht van dit onderzoek 

belangrijk. Dit vinden we ook in de Vlaamse context terug. Mizelle & Irvin (2000) maken 

hierbij duidelijk dat deze informatieverstrekking over het curriculum een centrale pijler 

vormt. 

1.3.2 Zelfconceptverheldering 

 

Zelfconceptverheldering als term werd voor het eerst ingevoerd door Parsons in 1907. Parsons 

wordt beschouwd als de grondlegger van beroepskeuzebegeleiding. Parsons schreef het 

volgende:  

 

Voor een verstandige beroepskeuze zijn drie factoren van belang: 

1. Een helder begrip van jezelf, je aanleg, bekwaamheden, interesses, ambities, 

hulpbronnen, beperkingen en hun oorzaken; 

2. Kennis van de vereisten en condities voor succes, de voor- en nadelen, beloning, 

kansen en vooruitzichten in verschillende soorten werk; 

3. Op realistische wijze redeneren over de relaties tussen deze twee groepen feiten." 

(Parsons, 1909/1967, p.5 uit Luken, 1990).  
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Bij deze omschrijving zien we in het eerste punt (een helder begrip van jezelf) de voorloper 

van het latere begrip ‘zelfconcept’, zoals het door Rogers, en later door Super, gebruikt werd 

(Luken, 1990). 

 

Zelfconceptverheldering, net zoals horizonverruiming, vormt dan ook één van de 

belangrijkste peilers van de beroeps- en studiekeuzebegeleiding (Luken, 1990). Taborsky en 

De Grauw werkten deze twee begrippen verder uit in 1974 in het kader van 

studiekeuzebegeleiding. Beide begrippen worden tot op heden courant gebruikt. 

Zelfconceptverheldering wordt omschreven als het verwerven van zelfkennis. Hierbij tracht 

de leerling te zoeken naar antwoorden op vragen zoals: ‘Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wens 

ik? Hoe zien anderen mij?’. Via de studiekeuzebegeleiding proberen leerlingen dus inzicht te 

krijgen in hun eigen mogelijkheden, interesses, verwachtingen, houdingen en waarden 

(Bloemen, 1980). Het zelfconcept speelt bijgevolg een belangrijke rol bij het nemen van 

beslissingen waardoor zelfconceptverheldering onontbeerlijk is bij het maken van een 

studiekeuze (Luken, 1990).  

 

Zoals reeds gezegd, wordt er bij het Amerikaans belevingsonderzoek veel aandacht besteed 

aan de studenten hun emotionele en sociale zorgen die gepaard gaan met de overstap van de 

middle naar de high school. Maute & Brough (2002) taxeerden de grootste zorgen bij de 

studenten. Deze zorgen situeerden zich op vlak van zelfvertrouwen en zelf-actualisatie. 

Vanuit deze bevindingen worden de implicaties voor het transitieproces verduidelijkt. In deze 

implicaties wordt de Vlaamse pijler ‘zelfconceptverheldering’ terug gevonden. De auteurs 

stellen dat het belangrijk is dat studenten hun mogelijkheden voor de toekomst ontdekken en 

hierbij ook hun sterktes en zwaktes exploreren. De auteurs vervolgen met te zeggen dat 

studenten moeten leren om realistische doelstellingen voorop te stellen waarbij ze in staat 

moeten zijn om te reflecteren over hun eigen leren en ervaringen. 

1.3.3  Horizonverruiming 

 

Horizonverruiming had oorspronkelijk enkel betrekking op de exploratie van de 

keuzemogelijkheden die de jongere heeft (Bloemen, 1980). Bij Van de Velde (2001) zien we 

dat de bewustwording van de invloed van andere personen en maatschappelijke factoren en 

hoe hiermee om te gaan, ook wordt opgenomen onder de noemer horizonverruiming. Declerq 

(2003) plaatst het omgaan met omgevingsinvloeden echter niet onder horizonverruiming maar 
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maakt hier een aparte keuzevaardigheid van, naast zelfconceptverheldering, 

horizonverruiming en beslissen. Dit wordt binnen het bestek van dit onderzoek niet gedaan.  

 

Ook bij Mizelle & Irvin (2000) wordt onrechtstreeks verwezen naar horizonverruiming. Zij 

stellen namelijk dat ouders en kinderen de verschillende mogelijkheden moeten kennen en 

moeten weten welke langetermijneffecten aan de keuzes verbonden zijn. Binnen het bestek 

van dit onderzoek werd horizonverruiming opgevat als werken rond het besef dat de 

omgeving invloed uitoefent op de leerling. Onderzoek toont namelijk aan dat leerlingen zich 

bewust zijn van het statusverschil tussen de onderwijsvormen (Abraham, 2008; Stevens & 

Vermeersch, 2010) waarbij technisch en beroepsonderwijs niet beschouwd wordt als een 

positieve keuze (Ainsworth, & Roscigno, 2005). Horizonverruiming wordt dus enerzijds 

opgevat als de verruiming van de leerlingen hun blik op de verschillende onderwijsvormen. 

Anderzijds wordt deze pijler ingevuld als de exploratie van de toekomst- en 

keuzemogelijkheden die een bepaalde studierichting bieden.  

1.3.4 Leren kiezen 

 

Leren kiezen omvat volgens Van de Velde (2001) het aanleren van de hantering van adequate 

keuzestrategieën. Dit houdt in dat de leerling keuzesituaties en factoren die daarbij een rol 

spelen, leert herkennen en dat de leerling beslissingsmodellen leert toepassen in keuzesituaties 

om tenslotte een eigen keuzestijl te ontwikkelen. Ook de pijler ‘leren kiezen’ wordt 

aangehaald binnen de internationale literatuur (Maute & Brough, 2002). De auteurs besluiten, 

op basis van de bevraging van studenten, dat zij moeten worden ondersteund in het leren 

maken van beslissingen, niet enkel op academisch vlak.  

1.3.5  Advisering 

 

De vragenlijst, afgenomen binnen het bestek van dit onderzoek, baseert zich, naast 

voorlichting, zelfconceptverheldering, horizonverruiming en leren kiezen, ook op de 

component ‘advisering’. Dit wil zeggen dat de keuzebegeleiding een juist beeld tracht te 

krijgen van de mogelijkheden en belangstelling van de leerling zodat op basis daarvan de 

meest geschikte richting kan worden geadviseerd (Van de Velde, 2001). Onderzoek wijst 

echter uit dat er nog zeer vaak gekozen wordt op basis van sociaaleconomische status in plaats 

van op basis van talenten (Boone & Van Houtte, 2010; De Meyer, Pauly  & Van de Poele, 

2004).  
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1.4   Organisatie studiekeuzebegeleiding 
 

Sinds het decreet van 1 december 1998 over de centra voor leerlingenbegeleiding, dragen de 

scholen en de CLB’s een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de keuzebegeleiding. Uit 

dit decreet blijkt dat scholen de eerste verantwoordelijkheid nemen in keuzebegeleiding. De 

scholen worden daarbij vanuit de tweede lijn ondersteund door de medewerkers van het CLB. 

Er heerste echter onduidelijkheid over de taakverdeling tussen scholen en CLB’s. Hierdoor 

kwam er een nieuw decreet om de taken van het CLB te verduidelijken. Deze verduidelijking 

kwam er in het Besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2009 tot vaststelling van de 

operationele doelstellingen van de CLB’s  (Besluit van de Vlaamse regering, 2009). 

 

Door de invoering van de eindtermen in de eerste graad van het secundair onderwijs, behoort 

studiekeuzebegeleiding tot de expliciete opdracht van elke school. Studiekeuze behoort tot de 

vakoverschrijdende eindterm ‘leren leren’ en wordt zowel in leerjaar A als leerjaar B op 

dezelfde manier ingevuld. De scholen moeten kunnen aangeven hoe er aan volgende doelen 

wordt gewerkt:  

De leerlingen  

 hebben inzicht in de algemene structuur van het secundair onderwijs.  

 zijn bereid een onbevooroordeelde houding aan te nemen tegenover 

studierichtingen en beroepen.  

 kunnen eenvoudige strategieën aanwenden voor het maken van een 

studiekeuze.  

 tonen zich bereid om bij het kiezen van een studierichting rekening te houden 

met hun eigen (leer)mogelijkheden. (Eindtermen en ontwikkelingsdoelen van      

     de eerste graad van het gewoon secundair onderwijs. Decretale tekst en 

     uitgangspunten, 1996). 

 

Binnen deze omschrijving vinden we in het eerste en tweede doel de pijler van de 

horizonverruiming terug. Ook voorlichting vinden we in het eerste doel terug. Voorlichting 

wordt door Van de Velde (2001) omschreven als het informeren van leerlingen over 
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vakkenpakketten en doorstroommogelijkheden. Leren kiezen en beslissen vinden we terug in 

het derde doel. Zelfconceptverheldering vinden we terug in het vierde doel. Om rekening te 

kunnen houden met je eigen (leer)mogelijkheden moet je immers een duidelijk en realistisch 

beeld van jezelf hebben.  

 

In een onderzoek, uitgevoerd door Veerle van De Velde (2001),  projectleider sector 

onderwijs & arbeidsmarkt bij het Hoger Instituut voor de Arbeid (HIVA), is gebleken dat bij 

de studiekeuzebegeleiding in de meeste scholen de klemtoon nog te vaak enkel  op informatie, 

voorlichting en advisering ligt. Activiteiten die specifiek gericht zijn op 

zelfconceptverheldering, horizonverruiming en leren kiezen kwamen in veel mindere mate 

aan bod volgens haar onderzoek. Dit gegeven wordt ook onderzocht binnen dit onderzoek 

aangezien de aanwezigheid, mogelijke verbetering en de invloed van de vijf pijlers op de 

studiekeuze worden bevraagd. Verdere uitleg met betrekking tot het onderzoeksopzet en de 

vragenlijst kan terug gevonden worden in hoofdstuk twee.  

1.5   Probleemstelling 
 

Om een studiekeuzebegeleiding te organiseren die beantwoordt aan de noden van de jongeren, 

is het belangrijk om deze noden bij de jongere zelf te bevragen. Het belevingsaspect van de 

studiekeuzebegeleiding is immers nog een lacune in het onderzoeksveld. Beckaert en Valcke 

(1993/1994) gaven reeds eerder aan dat er dringend nood is aan wetenschappelijk gefundeerd 

onderzoek naar de feitelijke informatiebehoeften bij de jongeren zelf alsook naar de effecten 

van informatietransmissie als zodanig. Ook in de Engelstalige literatuur komt deze lacune aan 

bod (o.a. Akos & Galossi, 2004; Hirschi, 2009).  Voorliggend onderzoek gaat, naast de 

beleving van deze informatiecomponent, ook de andere pijlers na die centraal staan binnen de 

studiekeuzebegeleiding.  

Aangezien het onderzoek exploratief van aard is, werden de onderzoeksvragen opgesteld aan 

de hand van de vijf pijlers van de studiekeuzebegeleiding. De aanwezigheid van elke pijler 

wordt hierbij bevraagd alsook de mate waarin dit verbeterd moet worden. Er wordt ook 

onderzocht in welke mate elke pijler het keuzeproces van de leerling heeft beïnvloed. 

Vervolgens wordt ook het bewustzijn van het keuzeproces nagegaan door te vragen naar de 

moeilijkheid ervan in vergelijking met de overstap van het lager naar het secundair onderwijs. 

Zoals in het eerste punt (structuur en populatie leerlingen eerste graad) reeds werd 
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aangehaald, blijkt dat het keuzeproces minder bewust verloopt bij de overgang van de eerste 

naar de tweede graad van het middelbaar, in vergelijking met de overstap van het lager naar 

het secundair. Bovendien krijgen de leerlingen de kans om zelf suggesties te doen om de 

studiekeuzebegeleiding te verbeteren. Tenslotte wordt nagegaan of de leerlingen die een B-

attest hadden in het tweede middelbaar hiermee akkoord waren. 

DEEL 1: Pijlers studiekeuzebegeleiding 

1. Voorlichting:   

- Werden leerlingen voldoende geïnformeerd over de 

vakkenpakketten en doorstroommogelijkheden? Wensen ze hierin 

verbetering? 

- Hoeveel invloed heeft deze voorlichting gehad op het maken van 

een studiekeuze? 

2. Zelfconceptverheldering:   

- Werd er tijdens de studiekeuzebegeleiding in het tweede  jaar 

gewerkt rond zelfconceptverheldering? Wensen de leerlingen hierin 

verbetering? 

- In welke mate heeft de kennis met betrekking tot zichzelf invloed 

gehad op de studiekeuze?  

3. Horizonverruiming:  

- Werd er tijdens de studiekeuzebegeleiding in het tweede jaar 

gewerkt rond horizonverruiming en dus ook rond 

omgevingsinvloeden? In welke mate willen de leerlingen dat dit 

meer aan bod komt? 

-  Hoeveel invloed heeft dit gehad in het maken van zijn/haar keuze?  

4. Leren kiezen: 
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- Werd deze component voldoende opgenomen in de 

studiekeuzebegeleiding? In welke mate willen de leerlingen dat 

hierin verbeteringen worden aangebracht? 

5. Advisering:  

- Werd er een advies gegeven ? 

- In welke mate heeft dit advies de uiteindelijke studiekeuze bepaald?  

- Indien er een B-attest werd gegeven: in welke mate is de leerling 

hiermee akkoord? Had de leerling liever een andere richting 

gekozen waarvan de toegang werd ontzegd?  

DEEL 2: Bewustzijn keuzeproces 

6. In welke mate waren de leerlingen zich bewust van de keuze die ze moesten maken? 

Was deze keuze moeilijker/makkelijker dan de keuze die ze maakten in de overgang 

van het lager naar het secundair onderwijs? 

DEEL 3: Kwalitatieve bevraging: aanbevelingen door leerlingen 

7. Wat kan er extra worden opgenomen in de studiekeuzebegeleiding waardoor de 

leerling zich meer capabel zou voelen in het maken van een keuze? 

Bij deze onderzoeksvragen wordt nagegaan of er significante verschillen zijn tussen jongens 

en meisjes en tussen de vier onderwijsvormen. Ook mogelijke verschillen tussen leerlingen 

die het vorige schooljaar al dan niet in een middenschool naar school gingen, werden 

onderzocht. 
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Hoofdstuk 2: Onderzoeksdesign 

 

Vooreerst wordt er ingegaan op de samenstelling van de steekproef. De wijze waarop 

participanten werden gecontacteerd wordt hierbij besproken. Vervolgens wordt het 

meetinstrument toegelicht. In het derde punt volgt hoe dit meetinstrument werd gebruikt. 

Tenslotte wordt besproken welke procedures gehanteerd werden om de data te verwerken, 

zowel voor het kwantitatief als kwalitatief luik.   

2.1 Steekproef  

 

De secundaire scholen werden gekozen op basis van verschillende kenmerken. Vooreerst 

werd de geografische ligging in rekening gebracht. Een onderzoek in Friesland (Boer, Van der 

Werf, Bosker & Jansen, 2006) toont aan dat er bij leerlingen uit Friesland aan het einde van 

het basisonderwijs sprake is van onderadvisering, vergeleken met andere meer verstedelijkte 

Nederlandse provincies. Ook Turks onderzoek vindt een verschil in studiekeuze tussen rurale 

en meer urbane gebieden. Leerlingen uit urbane gebieden zullen meer kiezen voor 

beroepsonderwijs in vergelijking met leerlingen die in rurale gebieden wonen (Aypay, 2003). 

Deze onderzoeken hebben betrekking op de overstap van het lager naar het secundair 

onderwijs. Toch is er rekening gehouden met deze bevindingen, door de onderzoeksgroep op 

dergelijke wijze samen te stellen dat alle scholen zich in dezelfde stedelijke context bevinden, 

namelijk Gent.  

Vervolgens werd de verdeling van de onderwijsvormen in Vlaanderen nagegaan opdat de 

steekproef een representatieve weerspiegeling van de populatie zou zijn. De verdeling van de 

vertegenwoordiging van elke onderwijsvorm is gebaseerd op cijfers, daterend van 2009-2010 

(Vlaamse overheid, 2009/2010). Hieruit blijkt dat in de tweede graad 61 961 leerlingen in het 

ASO zaten, 42 843 leerlingen in het TSO, 2 892 in het KSO en 31 039 in het BSO. In totaal 

zaten er aldus 138 735 leerlingen in de tweede graad. Wanneer we dit omzetten naar 

percenten betekent dit dat 44.66 % van de leerlingen in de tweede graad ASO volgt, 30.88 % 

TSO, 2.08 % KSO en 22.37 % BSO. De vertegenwoordiging van de onderwijsvorm in het 

schooljaar 2009-2010 wordt weergegeven in figuur 1:  
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Met deze verdeling werd rekening gehouden bij het contacteren van de verschillende scholen. 

Ook het onderwijsnet werd in rekening gebracht. Uit cijfers van de Vlaamse overheid 

(2009/2010) blijkt dat 7.7 % van de leerlingen in het secundair onderwijs school loopt in het 

gesubsidieerd officieel onderwijs (OGO), 17 % in het gemeenschapsonderwijs (GO) en 75.3 

% in het vrij gesubsidieerd onderwijs (VGO).  

Er werd ook bewust gekozen om twee scholen in de steekproef te betrekken waarvan de 

school verbonden is aan een middenschool (Don Bosco Technisch Instituut (DBTI) en het 

Koninklijk Lyceum). 

Er werden 14 Gentse scholen gecontacteerd. In mei 2011 kreeg elke school een mail met als 

bijlage een brief (zie bijlage 2: Brief scholen) waarin het onderzoek werd gekaderd en de 

vraag naar deelname werd gesteld. Aangezien hier geen respons op kwam, werden de brieven 

persoonlijk aan de directeur/secretariaat afgegeven. Er werd nogmaals een mail gestuurd, 

vergezeld van telefonische contactnamen. Drie van de gecontacteerde scholen waren bereid 

tot medewerking, vier scholen waren niet bereid en de overige zeven scholen hadden in juli 

nog geen antwoord gegeven. Deze zeven scholen werden eind augustus nogmaals telefonisch 

gecontacteerd. Hierbij was er één school die bereid was tot medewerking, maar later bij het 

plannen van de afnamen van de vragenlijsten, afhaakte. Twee overige scholen waren 

telefonisch niet bereikbaar en gaven geen respons op het eenzijdige mailverkeer. De overige 

drie scholen gaven wel een positieve respons; één gaf deze na verder mailverkeer in 

september en de twee andere scholen in oktober.  

45%

31%

2%

22%

ASO

TSO

KSO

BSO

Figuur 1: Verdeling onderwijsvormen 
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Een schematische weergave van de gecontacteerde scholen wordt weergegeven in de eerste 

tabel. Hierbij staat vermeld welke onderwijsvorm er in de school wordt georganiseerd, welke 

leerlingen bevraagd werden, het leerlingenaantal op school, de datum van afname, het aantal 

deelnemende leerlingen en het onderwijsnet waartoe de school behoort. De laatste kolom van 

de tabel geeft de bereidheid tot medewerking weer. Zoals reeds vermeld zijn er in de 

steekproef ook twee bereidwillige scholen opgenomen die verbonden zijn aan een 

middenschool, waarin dus enkel de tweede en derde graad onderwijs wordt aangeboden. 
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Tabel 1 

Gecontacteerde Scholen 

School Onderwijsvormen Onderwijsvorm 

ondervraagden 

Leerlingenaantal 

school 

Datum 

afname 

Aantal 

ondervraagden  

Onderwijsnet Medewerking 

Kunsthumaniora 

Sint-Lucas 

KSO: 2
e
 en 3

e
 

graad 

KSO 552 30/09/2011 14 Vrij gesubsidieerd 

onderwijs 
+ 

Koninklijk 

Lyceum 

ASO, TSO, BSO 

2
e
 en 3

e
 graad (1e 

graad in 

middenschool) 

ASO, TSO 

BSO 

537 ASO en 

TSO: 

15/11/2011 

BSO: 

26/10/2011 

ASO: 14 

TSO: 16 

BSO: 15 

Gemeenschapsonderwijs + 

Sint-

Pietersinstituut 

bovenbouw 

ASO: 2
e
 en 3

e
 

graad 

ASO 533 26/09/2011 37 Vrij gesubsidieerd 

onderwijs 
+ 

Atheneum 

Wispelberg 

ASO: alle drie de 

graden 

ASO 1159 29/09/2011 53 Officieel gesubsidieerd 

onderwijs 
+ 

DBTI TSO en BSO: 2
e
 

en 3
e
 graad (1

e
 

graad in 

middenschool) 

TSO en BSO 930 16/09/2011 

23/09/2011 

30/09-

2011 

TSO: 63 

BSO: 55 

Vrij gesubsidieerd 

onderwijs 
+ 

HTISA TSO en BSO BSO 432 24/11/2011 31 Vrij gesubsidieerd 

onderwijs 
+ 
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Sint-

Barbaracollege 

ASO Niet van 

toepassing 

693 Niet van 

toepassing 

Niet van 

toepassing 

Vrij gesubsidieerd 

onderwijs 
- 

Sint- 

lievenscollege 

ASO Niet van 

toepassing 

700 Niet van 

toepassing 

Niet van 

toepassing 

Vrij gesubsidieerd 

onderwijs 
- 

KTA TSO en BSO Niet van 

toepassing 

404 Niet van 

toepassing 

Niet van 

toepassing 

Gemeenschapsonderwijs - 

Vrije 

handelsschool 

Sint-Joris 

TSO: alle drie de 

graden 

Niet van 

toepassing 

417 Niet van 

toepassing 

Niet van 

toepassing 

Vrij gesubsidieerd 

onderwijs 
- 

Benedictuspoort TSO BSO en 

ASO: alle drie de 

graden 

Niet van 

toepassing 

444 Niet van 

toepassing 

Niet van 

toepassing 

Vrij gesubsidieerd 

onderwijs 
- 

Humaniora 

Nieuwen Bosch 

ASO en TSO Niet van 

toepassing 

379 Niet van 

toepassing 

Niet van 

toepassing 

Vrij gesubsidieerd 

onderwijs 
- 

OLVI BSO Niet van 

toepassing 

315 Niet van 

toepassing 

Niet van 

toepassing 

Vrij gesubsidieerd 

onderwijs 
- 

Hotelschool 

 

BSO en TSO Niet van 

toepassing 

358 Niet van 

toepassing 

Niet van 

toepassing 

Officieel gesubsidieerd 

onderwijs 
- 
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2.2 Meetinstrument 

 

Om de beleving van zoveel mogelijk jongeren te kunnen bevragen, is er gekozen om te 

werken met een vragenlijst. Deze vragenlijst bestaat uit zowel een kwantitatief als kwalitatief 

deel. De vragenlijst is deels gebaseerd op een vragenlijst opgesteld door het VVKSO (1999).  

Deze vragenlijst kan terug gevonden worden in de derde bijlage. Enkele wijzigingen en 

aanvullingen werden aangebracht:  

In de oorspronkelijke versie wordt ervan uitgegaan dat de keuzebegeleiding enkel door de 

school gebeurt. Binnen de vragenlijst van voorliggend onderzoek wordt hier niet van 

uitgegaan door bv “Onze school heeft aandacht voor roldoorbrekend gedrag” om te vormen 

tot: “Gedurende het tweede jaar ging er aandacht naar roldoorbrekend gedrag”.   

De verschillende stellingen uit de oorspronkelijke vragenlijst werden ook gegroepeerd 

volgens de reeds aangehaalde pijlers binnen de keuzebegeleiding. Er zijn aldus vijf pijlers: 

voorlichting, advisering, zelfconceptverheldering, horizonverruiming en leren kiezen. Er 

werden enkele stellingen toegevoegd die betrekking hebben op deze pijlers. De eerste en 

tweede vraag van het tweede deel van de vragenlijst hebben betrekking op de pijler 

‘voorlichting’. De derde en vierde vraag betreffen de pijler ‘zelfconceptverheldering’. De 

pijler ‘horizonverruiming’ werd opgenomen binnen de vijfde en zesde vraag. De zevende en 

achtste vraag hebben betrekking op de pijler ‘leren kiezen’ en vraag negen gaat de component 

‘advisering’ na. 

Een andere wijziging die werd aangebracht aan de vragenlijst is de toevoeging van de invloed 

op de studiekeuze. Dit maakt dat er per vraag drie componenten werden bevraagd. Vooreerst 

werd de huidige situatie bevraagd, vervolgens de mate waarin deze huidige situatie verbeterd 

moet worden en tenslotte de mate waarin de stelling invloed heeft gehad op het maken van de 

studiekeuze. Hierbij werd gewerkt met Likertschalen van een tot één met zeven zodat de 

leerling meer nuancering kon aanbrengen in zijn/ haar antwoorden. In de eerste kolom waarin 

de huidige situatie werd bevraagd kon de leerling kiezen tussen een cijfer van één (helemaal 

geen sprake van) tot en met zeven (de stelling klopt volledig). In de tweede kolom wil het 

omcirkelen van cijfer één zeggen dat er niets moet worden verbeterd. Het cijfer zeven 

betekent dat er nog heel veel verbetering nodig is. In dezelfde lijn betekent cijfer één in de 

derde kolom dat dit geen invloed heeft gehad op het maken van de studiekeuze, waarbij een 
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zeven wil zeggen dat de inhoud van de uitspraak heel veel invloed heeft gehad op het maken 

van de studiekeuze. 

Verder werd ook de mate van bewustzijn met betrekking tot het maken van de studiekeuze 

toegevoegd. Hierbij werd gevraagd of de studiekeuze al dan niet meer bewust verliep 

vergeleken met de overgang tussen het lager en het secundair onderwijs. 

Vervolgens werd er een kwalitatief luik toegevoegd aan de vragenlijst door de leerlingen de 

ruimte te geven om zelf suggesties aan te brengen opdat de studiekeuzebegeleiding verbeterd 

kan worden.  

Indien de leerling een B-attest had vorig jaar, werd de leerling gevraagd of zij/hij hiermee 

akkoord was. Er werd ook nagegaan of dit attest er al dan niet voor zorgde dat een gewenste 

studierichting niet meer tot hun opties behoorde.  

Bij de aanvang van de vragenlijst werd de toestemming van de leerling gevraagd waarin 

duidelijk wordt gesteld dat zijn/haar deelname aan de vragenlijst geen gevolgen heeft voor 

zichzelf, dat zijn/haar gegevens anoniem worden verwerkt en dat de leerling op elk moment 

kan beslissen om te stoppen met het invullen van de vragenlijst zonder dat hier gevolgen voor 

de leerling in kwestie aan verbonden zijn.  Er werd gekozen om dit formulier niet als een 

‘informed consent’ te benoemen, maar als toestemmingsverklaringsformulier. Dit dekt de 

inhoud van het formulier beter en is duidelijker voor de leerling. Dit formulier kan terug 

gevonden worden in bijlage vier. 

2.3 Afname van de vragenlijst 

 

De afname van de vragenlijsten in het ASO werd niet begeleid. In het BSO en KSO werd de 

afname van de vragenlijsten wel begeleid waarbij elke vraag overlopen werd met extra uitleg 

en voorbeelden. In het DBTI, waarin zowel TSO als BSO georganiseerd wordt en beiden 

werden bevraagd, was er ook begeleiding bij het TSO. De data van afname kunnen worden 

terug gevonden in de eerste tabel: gecontacteerde scholen.  

Bij het begeleiden van de afname van de vragenlijsten in de eerste school (DBTI), werd 

duidelijk dat een deel van de achtste vraag van de vragenlijst niet van toepassing was. Het 

betrof de invloed op de studiekeuze van volgende stelling “Ik ben nu beter in staat om 

beslissingen te nemen, ook in het dagelijkse leven. De begeleiding die ik kreeg bij het maken 
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van een studiekeuze heeft hiertoe bijgedragen.” Bijgevolg werd dit deel van vraag acht 

geschrapt bij afname van de vragenlijsten in de andere scholen. 

Bij de begeleide afname werd ook duidelijk dat de bevraging van de huidige situatie bij vraag 

negen: “Wordt er een advies gegeven?” kon vereenvoudigd worden tot ja of nee. Een één 

betekent hierbij nee en een zeven betekent ja. Dit is ook zo gezegd tegen de leerlingen waarbij 

de afname van de vragenlijst werd begeleid. Bij de ASO-scholen, waarbij de afname niet 

werd begeleid, is dit dus niet gebeurd. In de tweede kolom waarbij de vraag gesteld wordt of 

dit aspect van de studiekeuzebegeleiding verbeterd kan worden, werd de gehele Likertschaal 

wel gebruikt.  

2.4. Procedure en analyseaanpak   

2.4.1 Kwantitatief luik 

 

Het eerste deel van de vragenlijst betreft uitsluitend nominale beschrijvende variabelen waarin 

het geslacht, de studierichting en de huidige school werden bevraagd. Het eerste deel wordt 

afgesloten met de vraag of de leerling al dan niet in een middenschool zat vorig schooljaar. In 

het tweede deel van de vragenlijst konden de leerlingen een cijfer van één tot en met zeven 

omcirkelen. Deze cijfers werden in SPSS op rationiveau gecodeerd. Per studiepijler werden 

twee vragen gesteld waardoor er vijf subschalen werden berekend door de gemiddelde score 

van de twee vragen te berekenen, alsook hun standaarddeviaties. Elke vraag in het tweede 

deel van de vragenlijst was drieledig door de bevraging van zowel de huidige situatie, de 

verbetering die de leerling nodig achtte, als de invloed die de stelling op hun studiekeuze had. 

Dit maakt dat er per studiepijler drie gemiddelden en standaarddeviaties werden berekend. 

Zoals vermeld in vorig punt werd het derde deel van vraag acht geschrapt aangezien dit niet 

relevant was. Bijgevolg werd deze vraag niet gecodeerd waardoor de invloed van de 

studiepijler ‘leren kiezen’ op het keuzeproces enkel bestaat uit het cijfer dat de leerling 

omcirkelde bij de derde kolom van vraag zeven. Ook de studiepijler advisering bestaat uit één 

vraag waardoor er dus geen gemiddelde werd berekend. 

Zoals reeds vermeld in 2.3 (Afname van de vragenlijst) werd bij vraag negen van de 

vragenlijst een wijziging aangebracht. De eerste kolom werd hierdoor een variabele van 

nominaal niveau waarbij een één werd gecodeerd als: “geen advies” en een zeven als “wel een 

advies”. Ook de derde kolom van de vragenlijst werd gecodeerd als een nominale variabele 
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aangezien het cijfer één gelijkstond aan de uitspraak “Ik doe een volledig andere 

studierichting, in een andere onderwijsvorm”. Het cijfer vier stond gelijk aan de uitspraak “ Ik 

volg een studierichting in dezelfde onderwijsvorm (ASO,BSO,KSO,TSO) die ze mij hebben 

aangeraden, maar wel een andere richting.” Het cijfer zeven tenslotte stond gelijk aan de 

uitspraak “ Ik volg nu de studierichting die mij vorig jaar is aangeraden.” Leerlingen die in de 

eerste kolom van vraag negen aangaven dat ze geen advies hadden gekregen, kregen code nul. 

Bij de TSO, BSO en KSO-scholen werd deze vraag aangepast zodat de leerling effectief enkel 

de keuze tussen cijfer één en zeven had.  Het invullen van de vragenlijsten door twee ASO-

scholen was reeds gebeurd, waardoor er aan de hand van het invullen van de score in de eerste 

kolom, een interpretatie werd gedaan voor de codering van de derde kolom. Wanneer de 

leerlingen aangaven dat er geen advies werd gegeven in de eerste kolom door een cijfer van 

één, twee of drie te omcirkelen, kreeg de desbetreffende leerling code nul in de derde kolom. 

De gemiddelde scores per studiepijler werden vervolgens vergeleken met een test value met 

waarde vier door middel van een one sample t-test. Er werd gekozen voor de waarde vier 

aangezien het bereik van de  Likertschaal van één tot en met zeven loopt. 

Om eventuele verschillen tussen de onderwijsvormen te berekenen werd een one way-

ANOVA uitgevoerd. Eerst werd een Levene’s test gedaan om de gelijkheid van varianties na 

te gaan. Op basis van de significantie van deze test werd gekozen voor een Scheffe of 

Tamhane posthoc test.  De Scheffe test werd gebruikt wanneer de Levene’s test niet 

significant bleek te zijn (p > .05), de Tamhane test wanneer de Levene’s test wel significant 

was (p < .05). Bij deze analyse werd de onderwijsvorm KSO uit de steekproef geweerd 

aangezien het aantal respondenten (n=14) te klein was. Enkele studiepijlers (de invloed van 

voorlichting en zelfconceptverheldering op de studiekeuze) die in de ANOVA-test significant 

waren, bleken niet significant in de posthoc tests. Na verwijdering van de onderwijsvorm 

KSO uit de steekproef waren nog steeds dezelfde studiekeuzepijlers significant en werd deze 

significantie ook terug gevonden in de posthoc test.  

Het mogelijke verschil tussen de vier onderwijsvormen met betrekking tot hun antwoorden op 

de vragen van nominaal niveau werden getoetst met een chi-kwadraattoets. Aan de hand van 

crosstabs werden vervolgens de verschillende percentages vergeleken met elkaar. Deze 

nominale variabelen zijn: het al dan niet ontvangen van een advies, de moeilijkheid van hun 

keuze vorig schooljaar ten opzichte van de keuze in de overgang van het lager naar het 
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secundair, het verschil in bewustzijn tussen deze keuzes, het al dan niet akkoord zijn met het 

eventuele B-attest en de vraag of de leerling die een B-attest kreeg hierdoor een gewenste 

studierichting niet meer kon volgen. 

Ook de jongens en meisjes werden hierbij vergeleken met elkaar door een independent t-test 

uit te voeren. Via dezelfde test werden eventuele verschillen tussen de leerlingen die vorig 

jaar al dan niet op een middenschool zaten, vergeleken met elkaar. 

2.4.2 Kwalitatief luik 

 

Het kwalitatieve luik bestaat erin dat de leerlingen op het einde van de vragenlijst de 

mogelijkheid kregen om zelf nog suggesties aan te brengen om de studiekeuzebegeleiding te 

verbeteren. 142 leerlingen gaven een suggestie: 67 leerlingen van de 102 leerlingen die 

werden bevraagd van het BSO, 41 van de 79 leerlingen van het TSO, 28 leerlingen van de 104 

bevraagden van het ASO en zes van de 14 leerlingen uit het KSO. Een mogelijke verklaring 

voor het kleine aantal suggesties van de leerlingen uit het ASO kan de afwezigheid van 

begeleiding zijn bij het invullen van de vragenlijsten.   

De suggesties werden via een ‘content analysis’ geanalyseerd. De codes werden op voorhand 

gedefinieerd aan de hand van de vijf studiepijlers: voorlichting, zelfconceptverheldering, 

horizonverruiming, leren kiezen en advisering. De leerlingen die expliciet schreven dat ze de 

studiekeuzebegeleiding goed vonden en dat er niets kan worden verbeterd, werden 

gecategoriseerd onder de code “tevreden”. Bijgevolg zijn er zes codes waarbinnen de 

suggesties van de leerlingen werden gecategoriseerd. 

Uitspraken over het verlangen naar meer informatie over de inhoud van een studierichting, 

werden onder de code voorlichting gecategoriseerd. Een groot aantal leerlingen gaf de 

suggestie om meer praktijkbezoeken en activiteiten op te nemen in de studiekeuzebegeleiding. 

Deze suggesties werden ook gecategoriseerd onder de code voorlichting. Binnen deze code 

werd dus een opdeling gemaakt met enerzijds de informatieverstrekking  en anderzijds het 

leren kennen van de studierichtingen door middel van bezoeken en activiteiten. 

Wanneer leerlingen de suggestie tot meer  informatie met betrekking tot de 

toekomstmogelijkheden van een studierichting gaven en de wens naar meer informatie rond 

de verschillende mogelijke studierichtingen, werd de uitspraak onder horizonverruiming 
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gecategoriseerd. Uitspraken rond de invloed van ouders of andere significante personen in de 

context van de leerlingen werden ook gecategoriseerd onder deze code. 
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Hoofdstuk 3 : Resultaten 

Dit hoofdstuk geeft de resultaten van het kwantitatief en kwalitatief luik weer. Vooreerst 

wordt de steekproef beschreven aan de hand van de variabelen geslacht, onderwijsvorm en 

middenschool. Vervolgens worden de gemiddelde scores per studiekeuzepijler weergegeven. 

Dit wordt zowel voor de gehele steekproef gedaan, als voor de vier onderwijsvormen apart. In 

een volgend punt worden mogelijke verschillen tussen jongens en meisjes besproken. Daarna 

worden de gemiddelde scores van de leerlingen vergeleken die vorig jaar al dan niet in een 

middenschool zaten. Vervolgens wordt het keuzeproces van het zesde leerjaar vergeleken met 

de keuze die de leerlingen vorig jaar maakten. Het kwantitatief luik wordt afgesloten met de 

rapportage van de cijfers betreffende de vragen over B-attestering. Tenslotte worden de 

resultaten van het kwalitatief luik gerapporteerd.  

3.1. Kwantitatief luik 
 

3.1.1 Beschrijvende statistieken 

 

In tabel twee wordt weergegeven hoeveel leerlingen per studierichting zijn opgenomen in de 

steekproef, alsook het geslacht. In totaal werden er 210 jongens bevraagd, wat  overeenkomt 

met 70.5 %. Het aantal meisjes beperkt zich tot 29.5 % met een aantal van 88. 

Tabel 2 

Frequentieverdeling van de Beschrijvende Variabelen Geslacht en Onderwijsvorm 

Onderwijsvorm       Geslacht Frequentie % 

ASO  Jongen 39 37.5 

Meisje 65 62.5 

Totaal 104 100 

 

TSO 

  

Jongen 

 

67 

 

84.8 

Meisje 12 15.2 

Totaal 79 100 

 

BSO 

  

Jongen 

 

97 

 

96 

Meisje 4 4 

Totaal 101 100 

 

KSO 

  

Jongen 

 

7 

 

50 
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Meisje 7 50 

Totaal 14 100 

 

De procentuele verdeling van de onderwijsvormen binnen de steekproef is respectievelijk 

34.9 %, 26.5 %, 33.9 % en 4.7 % voor ASO, TSO, BSO en KSO. Rekening houdend met de 

verdeling van de onderwijsvormen binnen de populatie (zie figuur 1 bij punt 2.1 Steekproef) 

kan worden besloten dat de onderwijsvormen ASO en TSO ondervertegenwoordigd zijn. Ook 

het aantal leerlingen van het KSO (n=14) is te klein om algemene conclusies te kunnen 

trekken, hoewel de procentuele vertegenwoordiging van deze onderwijsvorm binnen de 

steekproef wel klopt met de verdeling in de populatie. De verdeling van de onderwijsnetten is 

bij benadering een representatieve afspiegeling van de populatie met 66.4 % uit het VGO, 

12.8 % OGO en 28.2 % uit het GO. De verdeling in de populatie is respectievelijk 75.3 %, 7.7 

% en 17 % voor het VGO, OGO en het GO. 

In tabel 3 wordt weergegeven hoeveel leerlingen er per school deelnamen aan het onderzoek. 

Bij het Koninklijk Lyceum werden drie studierichtingen bevraagd (ASO: n=14; TSO : n=15 

en BSO: n=15). In het Don Bosco Technisch Instituut werden zowel TSO als BSO-richtingen 

bevraagd met respectievelijk n=63 en n=55 leerlingen. 

 

Tabel 3 

Aantal Bevraagde Leerlingen per School 

    School Frequentie % 

 Sint-Pietersinstituut 37 12.4 

Atheneum Wispelberg 53 17.8 

Koninklijk Lyceum 45 15.1 

Don Bosco Technisch Instituut (DBTI) 118 39.6 

Kunsthumaniora Sint-Lucas 14 4.7 

Hoger Technisch Instituut Sint Antonius (HTISA) 31 10.4 

Totaal 298 100 
 

Het aantal leerlingen die vorig schooljaar in een middenschool zaten, wordt in tabel 4 

weergegeven.  Bij  iets minder dan de helft van de bevraagde leerlingen was dit het geval. 

Vier leerlingen vulden deze vraag niet in. 
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Tabel 4  

Frequentieverdeling van de Beschrijvende Variabele Middenschool 

 

 

 

 

 

3.1.2 Studiekeuzepijlers 

 

In tabel 5 wordt weergegeven wat de gemiddelde score voor elke studiekeuzepijler is voor de 

vier onderwijsvormen samen, alsook de standaarddeviatie. Zoals reeds vermeld werd er met 

een Likertschaal gewerkt van cijfer één tot en met zeven. 

Tabel 5 

Gemiddelden en Standaarddeviaties Studiekeuzepijlers: Gehele Steekproef 

Studiekeuzepijlers N Gemiddelde Standaarddeviatie 

Voorlichting huidig 288 4.99 1.58 

Voorlichting verbetering 287 3.34 1.73 

Voorlichting invloed 287 3.83 1.95 

 

Zelfconceptverheldering huidig 

 

291 

 

4.18 

 

1.68 

Zelfconceptverheldering verbetering 285 3.68 1.70 

Zelfconceptverheldering invloed 287 3.85 1.91 

 

Horizonverruiming huidig 

 

287 

 

3.79 

 

1.54 

Horizonverruiming verbetering 281 3.33 1.61 

Horizonverruiming invloed 279 3.26 1.67 

 

Leren kiezen huidig 

 

290 

 

4.35 

 

1.66 

Leren kiezen verbetering 288 3.45 1.81 

Leren kiezen invloed 289 3.75 2.10 

 

Advisering verbetering 

 

264 

 

3.78 

 

2.45 

Valid N (listwise) 240   

 

                    Middenschool Frequentie % 

 niet op een middenschool 

vorig jaar 

150 50.3 

wel op een middenschool 

vorig jaar 

144 48.3 

Totaal 294 98.7 

Missing 9 4 1.3 

Totaal 298 100 
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De gemiddelde scores en standaarddeviaties van de studiepijlers van elke onderwijsvorm 

worden weergegeven in tabel 6 voor het ASO, tabel 7 voor het TSO, tabel 8 voor het BSO en 

tabel 9 voor het KSO. 

Tabel 6 

Gemiddelden en Standaarddeviaties Studiekeuzepijlers: ASO 

Studiekeuzepijlers n Gemiddelde Standaarddeviatie 

Voorlichting huidig 103 4.72 1.61 

Voorlichting verbetering 102 3.27 1.59 

Voorlichting invloed 101 3.81 1.81 

Zelfconceptverheldering huidig 104 3.89 1.52 

Zelfconceptverheldering verbetering 100 3.60 1.52 

Zelfconceptverheldering invloed 101 3.73 1.68 

Horizonverruiming huidig 101 3.66 1.45 

Horizonverruiming verbetering 99 3.20 1.47 

Horizonverruiming invloed 101 3.38 1.60 

Leren kiezen huidig 104 4.30 1.49 

Leren kiezen verbetering 103 3.38 1.59 

Leren Kiezen invloed 103 3.70 1.88 

Advisering Verbetering 91 3.82 2.22 

Valid N (listwise) 85   

 

Tabel 7 

Gemiddelden en Standaarddeviaties Studiekeuzepijlers: TSO 

Studiekeuzepijlers n Gemiddelde Standaarddeviatie 

Voorlichting huidig 78 5.01 1.49 

Voorlichting verbetering 78 3.31 1.66 

Voorlichting invloed 78 3.50 1.89 

Zelfconceptverheldering huidig 78 4.28 1.43 

Zelfconceptverheldering verbetering     77  3.62 1.64 

Zelfconceptverheldering invloed 78 3.60 1.76 

Horizonverruiming huidig 79 3.80 1.61 

Horizonverruiming verbetering     78 2.95 1.48 

Horizonverruiming invloed 77 2.97 1.48 

Leren kiezen huidig 79 4.44 1.72 

Leren kiezen verbetering 78 2.88 1.57 

Leren Kiezen invloed 79 3.66 2.06 

Advisering Verbetering 70 3.23 2.48 

Valid N (listwise) 64   
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Tabel 8 

Gemiddelden en Standaarddeviaties Studiekeuzepijlers: BSO 

Studiekeuzepijlers n Gemiddelde Standaarddeviatie 

Voorlichting huidig 92 5.48 1.43 

Voorlichting verbetering 93 3.47 1.85 

Voorlichting invloed 94 4.26 2.10 

Zelfconceptverheldering huidig 95 4.62 1.88 

Zelfconceptverheldering verbetering     94  3.65 1.86 

Zelfconceptverheldering invloed 94 4.35 2.12 

Horizonverruiming huidig 93 4.01 1.51 

Horizonverruiming verbetering     90 3.66 1.74 

Horizonverruiming invloed 87 3.46 1.82 

Leren kiezen huidig 93 4.48 1.72 

Leren kiezen verbetering 93 3.95 2.03 

Leren kiezen invloed 93 3.89 2.30 

Advisering Verbetering 89 4.09 2.53 

Valid N (listwise) 64   

 

Tabel 9 

Gemiddelden en Standaarddeviaties Studiekeuzepijlers: KSO 

Studiekeuzepijlers n Gemiddelde Standaarddeviatie 

Voorlichting huidig 14 3.68 1.79 

Voorlichting verbetering 14 4.32 2.07 

Voorlichting invloed 14 2.93 1.73 

Zelfconceptverheldering huidig 14 2.75 1.55 

Zelfconceptverheldering verbetering     14  4.64 1.98 

Zelfconceptverheldering invloed 14 2.75 2.20 

Horizonverruiming huidig 14 3.21 1.86 

Horizonverruiming verbetering     14 4.18 1.86 

Horizonverruiming invloed 14 2.68 1.96 

Leren kiezen huidig 14 3.39 2.00 

Leren kiezen verbetering 14 3.93 2.17 

Leren kiezen invloed 14 3.79 2.52 

Advisering Verbetering 14 4.36 2.93 

Valid N (listwise) 14   
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Voorlichting 

De uitvoering van een one-sample t-test (zie bijlage 5: tabel 5.1) laat zien dat de gemiddelde 

score voor de huidige voorlichting significant hoger is dan vier (M= 4.99; SD = 1.58, t (287)= 

10.67, p = .000). Dit wordt bevestigd door het feit dat de gemiddelde score op vlak van 

verbetering (M= 3.34, SD= 1.73) van deze studiepijler significant lager is dan vier ( t(286)= -

5.89, p =.000). De invloed van deze informatie op hun studiekeuze (M=3.83, SD= 1.95) is niet 

significant hoger of lager dan vier (p = .139).   

 

Zelfconceptverheldering 

De gemiddelde score die de leerlingen geven op vlak van verbetering van de studiekeuzepijler 

zelfconceptverheldering was significant lager dan vier (M= 3.68, SD= 1.70, t(284)=-3.22, p = 

.001). De gemiddelde score op de mate waarin gewerkt werd rond zelfconceptverheldering (p 

= .073) en de invloed van deze studiekeuzepijler op hun keuze (p = .176) waren niet 

significant.  

 

Horizonverruiming 

Op vlak van horizonverruiming werd een gemiddelde score gevonden die significant lager is 

dan vier (M=3.79, SD=1.54, t(286)= -2.32, p = .021). De gemiddelde score op vlak van 

verbetering van deze studiekeuzepijler is significant lager dan vier (M=3.33, SD=1.61, 

t(280)= -7, p = .000). Deze pijler had ook geen significante invloed op hun studiekeuze 

(M=3.26, SD=1.67, t(278)=-7.44,p =.000).  

 

Leren kiezen 

De gemiddelde score voor de huidige aandacht aan het leren kiezen was significant hoger dan 

vier (M=4.35, SD=1.66, t(289)=3.60, p = .000). Deze bevinding wordt ondersteund door de 

het feit dat de gemiddelde score voor de verbetering van deze studiekeuzepijler significant 

lager is dan vier (M= 3.45, SD=1.81,t(287)=-5.13, p = .000). Ook deze pijler had significant 

weinig invloed op hun studiekeuze (M= 3.75, SD=2.10, t(288)=-1.99, p = .047).  

 

Advisering 

Op vlak van advisering werd enkel de mate waarin deze studiekeuzepijler verbeterd moet 

worden geanalyseerd met een one sample t-test. De gemiddelde score bleek niet significant te 

verschillen van de waarde vier (p = .154). Bij de vraag of de leerlingen een advies hadden 
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gekregen met betrekking tot het volgen van een bepaalde studierichting in een bepaalde 

onderwijsvorm, gaven 20.5 % (n=61) aan dat er niets werd aangeraden. Er werd dus wel een 

richting aangeraden voor 73.5 % (n=219) van de leerlingen. Dit zijn de resultaten van 280 

leerlingen, 18 leerlingen vulden deze vraag niet in. Bij de vraag of de gekozen studierichting 

in de lijn van het advies ligt, waren er 58 van de 298 leerlingen die deze vraag niet invulden 

(19.5 %). Hiervan waren er 22.8 % die niets invulden, waardoor er vanuit werd gegaan dat 

hen geen studierichting werd aangeraden. Deze cijfers kloppen echter niet met vorige cijfers 

waaruit bleek dat 20.5 % geen advies kreeg. We gaan er dus vanuit dat 2.8 % van de 

leerlingen deze vraag vergaten invullen. 8.7 % (n=26) geven aan dat ze een volledig andere 

studierichting in een andere onderwijsvorm ten aanzien van het gegeven advies, hebben 

gekozen. 19.5 % (n=58) van de leerlingen heeft een andere studierichting gekozen maar wel 

binnen dezelfde aangeraden onderwijsvorm.  Het grootste deel van de leerlingen, 29.5 % 

(n=88), heeft het advies gevolgd. 

 

Verschillen tussen de onderwijsvormen op vlak van de vijf studiekeuzepijlers 

De mogelijke verschillen tussen de onderwijsvormen met betrekking tot de scores op de vijf 

studiekeuzepijlers werden via een one way-ANOVA (bijlage 5: tabel 5.2) getoetst, gepaard  

met een Levene’s test (bijlage 5: tabel 5.3).  Er werden geen significante verschillen 

gevonden tussen de drie onderwijsvormen op vlak van de verbetering van de 

studiekeuzepijlers voorlichting (p = .689), zelfconceptverheldering (p = .975) en advisering (p 

= .079). Ook tussen de scores van de drie onderwijsvormen op de huidige aanwezigheid van 

de studiekeuzepijler horizonverruiming , alsook de invloed die deze pijler had op hun 

studiekeuze, werden geen significante verschillen gevonden met respectievelijke p-waarden 

van .282 en .131. Bij de pijler leren kiezen werd er ook geen significant verschil gevonden 

tussen de onderwijsvormen wat betreft de invloed ervan op hun studiekeuze (p = .723). In 

tabel 10 worden de significante waarden weergegeven van de ANOVA-test. In tabel 11 

worden de bijhorende waarden van de Levene’s test weergegeven. 

 

Tabel 10 

One-way ANOVA: Significante Studiekeuzepijlers 

 df F Sig. 

Voorlichting huidig 

Between Groups 2 6.21 .002* 

Within Groups 271   

Total 273   
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Voorlichting invloed 

Between Groups 2 3.34 .037* 

Within Groups 270   

Total 272   

Zelfconceptverheldering huidig 

Between Groups 2 5.02 .007* 

Within Groups 274   

Total 276   

Zelfconceptverheldering invloed 

Between Groups 2 4.16 .017* 

Within Groups 270   

Total 272   

Horizonverruiming verbetering 

Between Groups 2 4.52 .012* 

Within Groups 264   

Total 266   

Leren kiezen verbetering 

Between Groups 2 8.01 .000* 

Within Groups 271   

Total 273   

* p < .05 

 

Tabel 11 

Levene’s Test Homogeniteit 

 Levene 

Statistic 

df1 df2 Sig. 

Voorlichting  huidig .99 2 271 .37 

Voorlichting invloed 2.48 2 270 .09 

Zelfconceptverheldering huidig 7.27 2 274 .00* 

Zelfconceptverheldering invloed 6.47 2 270 .00* 

Horizonverruiming verbetering 1.22 2 264 .30 

Leren kiezen verbetering 3.31 2 271 .04* 

* p < .05 

Vervolgens werden zowel Scheffé als Tamhane post hoc tests (zie bijlage 5: tabel 5.4) 

uitgevoerd. De keuze van de post hoc test werd bepaald door de significantie van de p-waarde 

bij de Levene’s test.  

 

Een posthoc analyse, waarbij gebruik werd gemaakt van de Scheffé post hoc test, werd 

uitgevoerd om de verschillen tussen de onderwijsvormen na te gaan op vlak van de huidige 

voorlichting, de invloed ervan op hun studiekeuze en de mate waarin de studiekeuzepijler 

horizonverruiming kan worden verbeterd.  Met betrekking tot de huidige voorlichting bleek 

de gemiddelde score van de leerlingen uit het ASO (M= 4.72) significant lager te zijn dan de 

gemiddelde score van de leerlingen uit het BSO (M=5.48) met een p-waarde van .002. De 
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gemiddelde score van de invloed van de voorlichting op de studiekeuze was bij de leerlingen 

uit het TSO (M=3.50) significant (p = .040) lager dan de gemiddelde score van de leerlingen 

uit het BSO (M=4.26). Ook met betrekking tot de mate waarin de studiekeuzepijler 

horizonverruiming kan worden verbeterd werd een significant (p = .014) lagere gemiddelde 

score gevonden voor de leerlingen van het TSO (M=2.95), in vergelijking met de leerlingen 

van het BSO (M=3.66). 

 

De andere studiekeuzepijlers waarvoor er significante verschillen tussen de drie 

onderwijsvormen waren in de ANOVA, werden verder geanalyseerd met een  Tamhane post 

hoc test. Deze test liet zien dat de gemiddelde score op vlak van de huidige aanwezigheid van 

de studiekeuzepijler zelfconceptverheldering significant (p = .009) lager was in het ASO 

(M=3.89) dan in het BSO (M= 4.62). De gemiddelde score van de invloed van deze 

studiekeuzepijler op hun studiekeuze was significant lager in het TSO (M=3.60) , vergeleken 

met de gemiddelde score van de leerlingen in het BSO (M=4.35) met een p- waarde van .036. 

De gemiddelde score  bij de leerlingen van het TSO (M= 2.88) op vlak van de mate waarin de 

studiekeuzepijler leren kiezen moet verbeterd worden, in vergelijking met de leerlingen van 

het BSO (M=3.95), was significant lager (p = .000). 

 

Er werd ook nagegaan of er een verschil in de onderwijsvormen was met betrekking tot het al 

dan niet gekregen hebben van een advies. Een chikwadraattoets toonde aan dat er een 

significant verschil was tussen de onderwijsvormen (2 
(3, 280) = 32.08; p = .000). In tabel 12 

worden de percentages en aantallen weergegeven van beide groepen leerlingen per 

onderwijsvorm. 

 

Tabel 12 

 

Onderwijsvorm en Advies 

 

Onderwijsvorm Advies        Totaal 

niets 

aangeraden 

wel iets 

aangeraden 

 

ASO 
Count 6 93 99 

% within richting 6.1 % 93.9 % 100 % 

TSO 
Count 14 59 73 

% within richting 19.2 % 80.8 % 100 % 

BSO Count 37 57 94 



33 

 

 

 
 

1
 Niet van 

toepassing 

 

Er werd ook een significant verschil gevonden tussen de verschillende onderwijsvormen met 

betrekking tot de opvolging van het advies (2
(9,240)= 49.40), p = .000). In tabel 13 worden 

de percentages en aantallen weergegeven per onderwijsvorm. De leerlingen uit het TSO 

volgden het vaakst het advies dat werd aangeraden met een percentage van 52.3. Leerlingen 

uit het ASO volgen het vaakst (38.4%) de aangeraden onderwijsvorm, waarbij wel gekozen 

werd voor een andere studierichting. De leerlingen uit het BSO vormden de grootste groep 

waaraan geen advies werd gegeven (42%). Vooral de leerlingen uit het KSO (50%) volgden 

het advies helemaal niet op. De steekproefgrootte is hierbij beperkt (n=14). 

% within richting 39.4 % 60.6 % 100 % 

KSO 
Count 4 10 14 

% within richting 28.6 % 71.4 % 100 % 

Totaal 
Count 61 219 280 

% within richting 21.8 % 78.2 % 100 % 

Tabel 13 

Onderwijsvorm en Opvolging Advies 

 keuze Totaal 

NVT
1
 want  

niets 

aangeraden 

volledig andere 

studierichting in 

andere 

onderwijsvorm 

andere richting, 

wel dezelfde 

onderwijsvorm 

zelfde 

studierichting in 

dezelfde 

onderwijsvorm 

 

ASO 

Count 14 4 28 27 73 

% within 

richting 
19.2% 5.5% 38.4% 37.0% 100% 

% of Total 5.8% 1.7% 11.7% 11.2% 30.4% 

TSO 

Count 14 5 12 34 65 

% within 

richting 
21.5% 7.7% 18.5% 52.3% 100% 

% of Total 5.8% 2.1% 5.0% 14.2% 27.1% 

BSO Count 37 10 15 26 88 
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3.1.3 Geslacht  

 

Eventuele verschillen op de scores van de studiekeuzepijlers die op rationiveau werden 

gecodeerd tussen jongens en meisjes, werden berekend door middel van een independent 

sample t-test. Er konden geen significante verschillen worden vastgesteld (Bijlage tabel 5.5 

en 5.6). Er werden ook geen verschillen gevonden tussen jongens en meisjes met betrekking 

tot het bewustzijn van hun keuzeproces in vergelijking met hun keuze in het lager 

(χ
2
(1,294)=2.37, p = .124). Er werd ook geen significant verschil gevonden tussen de 

moeilijkheid van beide keuzes (χ
2
(1,294)=3.98, p = .05). De twee vragen betreffende de B-

attestering was niet groot genoeg om een analyse uit te voeren aangezien er slechts 13 meisjes 

waren die een B-attest kregen. Er is wel een duidelijk significant verschil tussen jongens en 

meisjes wat betreft de aan-of afwezigheid van een gekregen advies (χ
2
(1,280)=18.12, p = 

.000). Deze vaststelling sluit aan bij vorige vaststelling dat de meerderheid van de leerlingen 

van het BSO geen advies kregen. 96 % van de leerlingen van de steekproef uit het BSO 

bestaat dan ook uit jongens. Tenslotte werd er geen significant verschil gevonden tussen de 

geslachten wat betreft de opvolging van het advies (χ
2
(3,240)=7.94, p = .05) 

3.1.4 Middenschool 

 

 Eventuele verschillen tussen de leerlingen die vorig jaar al dan niet op een middenschool 

zaten, werden via een independent sample t-test berekend (Bijlage tabel 5.7 en 5.8). Groep 

% within 

richting 
42.0% 11.4% 17.0% 29.5% 100% 

% of Total 15.4% 4.2% 6.2% 10.8% 36.7% 

KSO 

Count 3 7 3 1 14 

% within 

richting 
21.4% 50.0% 21.4% 7.1% 100% 

% of Total 1.2% 2.9% 1.2% 0.4% 5.8% 

Totaal 

Count 68 26 58 88 240 

% within 

richting 
28.3% 10.8% 24.2% 36.7% 100% 

% of Total 28.3% 10.8% 24.2% 36.7% 100% 
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één vormt de groep leerlingen die wel op een middenschool zaten. Leerlingen die niet op een 

middenschool zaten worden aangeduid als groep twee.   

Er werd een significant verschil gevonden tussen de scores op de huidige aanwezigheid van 

zelfconceptverheldering voor groep één (M=4.39, SD=1.56) en groep twee (M=3.96, 

SD=1.77); t(285)=-2.20, p = .029.Deze vaststelling wordt ondersteund door het significant 

verschil tussen de scores op vlak van verbetering van deze zelfconceptverheldering van groep 

één (M=3.44, SD=1.66) en groep 2 (M=3.87, SD=1.71); t(279)=2.11, p = .036. Groep twee 

scoorde ook hoger op de mate waarin verbetering op vlak van horizonverruiming nodig is 

(M=3.57, SD=1.70) ten opzichte van groep één (M=3.06, SD=1.48); t(275)=2.71, p =.007. Er 

werd ook een significant verschil vastgesteld tussen de scores op vlak van  aanwezigheid van 

de studiekeuzepijler ‘leren kiezen’ waarbij groep één een hogere score toekende (M=4.57, 

SD=1.63) dan groep twee (M=4.12, SD= 1.68); t(284)=-2.33, p =.021. Deze vaststelling ligt in 

lijn met het significant verschil tussen de scores van beide groepen met betrekking tot de mate 

waarin de studiekeuzepijler ‘leren kiezen’ moet verbeterd worden. Groep twee (M=3.69, SD= 

1.86), scoorde hierbij hoger dan groep één (M=3.18, SD=1.73); t(282)=2.41, p =0.017. 

3.1.5 Moeilijkheid keuze en bewustzijn in vergelijking met de overgang lager 

naar secundair 

 

De meerderheid (62.6 %, n=184) van de ondervraagde leerlingen (n=294, N=298) vond de 

keuze bij de overgang van het lager naar het secundair onderwijs gemakkelijker als de keuze 

die ze vorig jaar maakten. Vijftig procent (n=147)van de leerlingen geven aan dat ze zich 

meer bewust waren van het keuzeproces bij de overgang van het lager naar het secundair in 

vergelijking met de keuze die ze vorig schooljaar maakten. Er werd geen significant verschil 

gevonden tussen de verschillende onderwijsvormen (
2
(3,294)= 6.17, p = .104) wat betreft het 

bewustzijn van het keuzeproces. Ook voor de moeilijkheid van het keuzeproces ten aanzien 

van de keuze die ze maakten bij de overstap van het lager naar het secundair werd geen 

significant verschil gevonden tussen de onderwijsvormen (
2
(3,294)= 6.01, p = .111). Er werd 

wel een significant verschil gevonden tussen de leerlingen die vorig jaar in een middenschool 

zaten en zij die school liepen in een driegradenschool. Leerlingen die school liepen in een 

middenschool vonden de keuze bij de overgang van het lager naar het secundair significant 

(
2
(1,290)= 4.78, p = .036) moeilijker dan de leerlingen die niet in een middenschool zaten. 
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Aangezien vier leerlingen bij de aanvang van de vragenlijst niet invulden of ze al dan niet op 

een middenschool zaten, bestond het steekproefaantal uit 294 leerlingen. Hiervan vulden vier 

leerlingen de vragen met betrekking tot het bewustzijn en de moeilijkheid van het 

keuzeproces niet in. Beide groepen (n=290) gaven aan dat ze de keuze in het zesde leerjaar 

niet moeilijker vonden dan vorig jaar. Hierbij waren er proportioneel meer leerlingen uit de 

groep die vorig jaar niet in een middenschool zaten, die dit aangaven met een percentage van 

68.2 %, tegenover 56.3 % leerlingen die niet op een middenschool zaten. Op vlak van het 

bewustzijn van het keuzeproces werd ook een significant verschil gevonden tussen beide 

groepen (
2
(1,290)= 6.07, p = .014). Er zijn proportioneel meer leerlingen, 57 %, uit de groep 

die school liepen in een middenschool van hun keuze in het zesde leerjaar vanzelfsprekender 

vonden ten opzichte van de keuze vorig jaar. In de groep leerlingen die vorig jaar geen school 

liepen in een middenschool is dit 42.6 %.  

3.1.6 B-attestering 

 

Vijvenzestig leerlingen vulden de vraag in of ze al dan niet akkoord waren met hun B-attest. 

Hiervan gaven 47.7 % leerlingen (n=31) aan dat ze niet akkoord waren met dit attest. De 

vraag of ze al dan niet een andere richting wilden volgen, die ze omwille van het B-attest niet 

meer konden volgen, antwoordden 66 leerlingen. Van deze 66 leerlingen had 47 % (n=31) 

graag een andere richting gevolgd. Er werd geen significant verschil gevonden tussen de 

leerlingen die wel (n=28) en zij die niet (n=36) op een middenschool zaten vorig jaar met 

betrekking tot het feit of ze al dan niet akkoord waren met het B-attest (
2
(1,64)= .195, p = 

.659). Er werd ook geen significant verschil tussen beide groepen gevonden wat betreft de 

vraag of ze al dan niet een andere richting wilden volgen (2
(1,65)= 2.39, p = .122). 

Mogelijke verschillen tussen leerlingen uit het ASO, TSO, BSO en KSO werden niet 

berekend aangezien de steekproefaantallen te klein waren met respectievelijk 14, 17, 30 en 4 

leerlingen die een B-attest kregen. 

3.2 Kwalitatief luik 

 

In tabel 14 worden de resultaten weergegeven.  Zoals reeds aangehaald werd bij de pijler 

voorlichting een opdeling gemaakt. Het cijfer ‘1’ binnen de kolom voorlichting beslaat de 

suggesties met betrekking tot de nood aan meer informatie. Het cijfer ‘2’ binnen de kolom 

voorlichting vormt de categorie van leerlingen die op een meer actieve wijze willen 
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kennismaken met de verschillende studierichtingen onder de vorm van bedrijfsbezoeken, 

sprekers die vertellen over hun beroep, activiteiten zoals workshops en films bekijken. 

Tabel 14 

Resultaten Kwalitatief Luik 

School + 

onderwijsvorm 

Voorlichting 

 

Zelfconcept- 

verheldering 

Horizon- 

verruiming 

Leren 

kiezen 

Advisering Tevreden 

1 2 

 

DBTI TSO 

 

5 

 

 

9 

 

1 

 

7 

  

1 

 

8 

Koninklijk 

Lyceum TSO 

1 1  1  2 3 

 

DBTI BSO 

 

7
1
 

 

 

1 

    

2 

 

16 

Koninklijk 

lyceum BSO 

4 

 

1  1  1 1 

HTIAS BSO 1 

 

20  1   1 

Koninklijk 

Lyceum ASO 

2 

 

  2   3 

Atheneum 

Wispelberg 

ASO 

 3 1 4  3 3 

Sint-

pietersinsituut 

ASO 

 1 1 2  1 3 

Sint-Lucas 

KSO 

  

 

 

2 4    

TOTAAL 20 36 5 22 0 10 38 

1
: Eén uitspraak hiervan ging over de wens naar meer informatie bij de overstap van het lager 

naar het secundair. 
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In totaal werden er 13 uitspraken niet gecategoriseerd. Zes suggesties werden onder twee 

codes ondergebracht aangezien de uitspraken tweeledig waren.  

Onder de code voorlichting één kwamen volgende uitspraken terug: 

   “ Meer informatie geven over studiekeuzes.” (leerling TSO) 

   “Meer uitleg.” (leerling uit het BSO) 

   “Meer mensen van het CLB laten rondkomen en de studiekeuzes uitgebreid uitleggen.” 

   (leerling uit het BSO).  

   “Ze moeten gewoon meer uitleg geven!” (leerling ASO) 

   “ Dat ze vragen wat wij willen doen en een catalogus sturen naar ons die erover gaat.” 

   (leerling uit het TSO). 

Enkele uitspraken die werden gecategoriseerd onder de code voorlichting twee zijn: 

   “Meegaan met de leerkracht naar een elektricien.” (leerling uit het BSO) 

   “ Meer activiteiten rond wat je kan doen.” (leerling uit het TSO) 

    “Naar ergens gaan om dat beroep zelf te doen.” (leerling uit het TSO) 

   “ Eerst van alles iets doen voor je aan iets begint dat je erna niet meer leuk vindt.” (leerling 

    uit het BSO) 

   “ Een soort uitstap waar we uitleg krijgen erover.” (leerling uit het ASO) 

Enkele uitspraken die gecodeerd werden binnen de code zelfconceptverheldering zijn: 

   “De leerkrachten moeten nagaan wat je sterke punten zijn en stellen dan een studierichting 

   voor.” (leerling uit het TSO). 

   “Echt kijken in wat de leerlingen goed zijn en waar ze talent voor hebben.” (leerling uit het 

   ASO). 

   “Doe tests (bv wiskundetest), dan weet je waar ze goed in zijn.”(leerling uit het KSO) 

Er waren ook twee uitspraken waarin de ouders expliciet in werden betrokken. Beide 

uitspraken werden gecategoriseerd binnen de pijler horizonverruiming.  

   “ Met de ouders spreken over de keuze van de studierichting. Ik moest van mijn vader  

   Industriële Wetenschappen volgen omdat hij vindt dat andere richtingen minderwaardig 

   zijn.”(leerling uit het TSO). 
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   “ De ouders uitnodigen naar school en samen een studierichting kiezen.” (leerling uit het 

BSO). 

Enkele andere uitspraken die ook werden ondergebracht onder de code horizonverruiming 

zijn: 

   “Meer uitleg over de keuzes die je maakt en wat je daarmee kan bereiken.” (leerling uit het 

   ASO). 

   “ Ze moeten alle studierichtingen bespreken, niet enkel deze van de school zelf” (leerling uit 

   het KSO) 

   “Een beetje meer informatie vrijgeven over de richtingen die je later kan doen.” (leerling uit 

   het TSO). 

Enkele suggesties op vlak van advisering zijn: 

   “De leerkrachten zouden moeten aanraden wat je het best zou volgen. Dat werd bij 

   sommige gedaan maar niet bij iedereen.” (leerling uit het ASO) 

   “Op het einde van het tweede jaar, dat de leerkrachten zeggen wat je best volgend jaar 

   volgt.” (leerling uit het BSO) 

   “Alle leerlingen apart begeleiden en samen met hem/haar zoeken voor een goede richting.” 

   (leerling uit het BSO). 
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Hoofdstuk 4: Discussie 

 

Dit hoofdstuk vangt aan met een bespreking van voorgaande resultaten. Vervolgens worden 

de beperkingen van het voorliggend onderzoek besproken. Er wordt afgesloten met 

aanbevelingen voor verder onderzoek. 

4.1 Bespreking resultaten 

 

De studiekeuzepijlers zelfconceptverheldering, horizonverruiming en leren kiezen moeten 

volgens de leerlingen niet worden verbeterd. Vooral de gemiddelde score voor de huidige 

aandacht aan de studiekeuzepijler leren kiezen was vrij hoog met een gemiddelde van 4.35. 

Resultaten van het kwalitatief luik bevestigen dit aangezien geen enkele leerling een suggestie 

gaf die gecategoriseerd werd onder de code leren kiezen. Er werden ook slechts vijf 

suggesties gedaan betreffende zelfconceptverheldering, wat ook wijst op tevredenheid van de 

leerlingen. Bovendien gaven 38 leerlingen expliciet aan dat ze tevreden waren over de 

studiekeuzebegeleiding. Deze bevinding spreekt de bevindingen uit het onderzoek van Veerle 

van De Velde (2001) tegen. Hieruit bleek dat de studiekeuzepijlers: zelfconceptverheldering, 

horizonverruiming en leren kiezen in de meeste scholen onderbelicht wordt. De 

studiekeuzepijler horizonverruiming wordt echter wel meermaals (n=22) aangehaald binnen 

het kwalitatief luik. Dit ligt in lijn met de bevinding dat er vaak te weinig aandacht wordt 

gegeven aan de arbeidmarktmogelijkheden en de inhoud van beroepen. Nochtans draagt een 

concrete kennis van beroepen bij tot het maken van een goede studiekeuze. Dit werd 

vastgesteld in een onderzoek dat werd uitgevoerd in Nederland waarbij de 

studiekeuzebegeleiding onderzocht werd bij leerlingen die de transitie naar het hoger 

onderwijs maakten (Borghans, Coenen, Golsteyn, Huijgen, Sieben, 2008) 

In het kwantitatief luik wordt duidelijk dat de studiekeuzepijler voorlichting als voldoende 

wordt beschouwd en ook niet verbeterd moet worden. Dit strookt echter niet met het aantal 

suggesties met betrekking rond deze studiekeuzepijler in het kwalitatief luik. Van de 131 

suggesties waren er 56 die gecategoriseerd werden binnen deze studiekeuzepijler. Deze 

discrepantie tussen de resultaten van het kwantitatief luik enerzijds en het kwalitatief luik 

anderzijds kan mogelijks verklaard worden vanuit de idee dat het organiseren van activiteiten 

volgens de leerlingen niet tot voorlichting behoort. Vooral de leerlingen van het BSO geven 
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een hoge score aan de huidige aandacht die naar de pijler voorlichting gaat (M=5.48) die 

significant hoger is dan het ASO (M=4.72). Hieruit zouden we kunnen afleiden dat de 

discrepantie tussen het kwantitatief en kwalitatief luik kan voortkomen vanuit een groot aantal 

suggesties van de leerlingen uit het ASO met betrekking tot de pijler voorlichting. Deze 

hypothese wordt niet ondersteund aangezien de meerderheid van de suggesties met betrekking 

tot deze pijler van leerlingen uit het BSO kwamen (n=23), terwijl er slechts 4 uitspraken van 

leerlingen uit het ASO kwamen.  

Er werden voornamelijk significante verschillen tussen de onderwijsvormen TSO en BSO 

gevonden. Leerlingen uit het BSO ervaren een grotere invloed van de pijler voorlichting op 

het maken van hun studiekeuze, in vergelijking met het TSO. Leerlingen uit het BSO geven 

ook aan dat de pijler horizonverruiming meer verbeterd moet worden dan de leerlingen het 

TSO. Beide gemiddelde scores zijn wel significant lager dan vier dus de algemene uitspraak 

dat de leerlingen niet vinden dat deze pijler moet verbeterd worden, is nog steeds van 

toepassing. Dezelfde bevinding wordt gedaan op vlak van verbetering van de pijler 

zelfconceptverheldering. De gemiddelde scores voor beide onderwijsvormen zijn significant 

lager dan vier maar verschillen wel significant van elkaar waarbij terug de leerlingen van het 

BSO meer verbetering verlangen tegenover de leerlingen van het TSO. Deze trend zet zich 

ook voort naar de gemiddelde scores van de verbetering van de pijler leren kiezen. Ook 

hierbij wensen de leerlingen uit het BSO significant meer verbetering dan de leerlingen uit het 

TSO, waarbij beide waarden wel nog steeds significant lager zijn dan vier. 

Op vlak van advisering zijn het de leerlingen uit het ASO die het vaakst een advies kregen 

vorig schooljaar, gevolgd door de leerlingen uit het TSO, vervolgens het KSO en tenslotte de 

leerlingen van het BSO. Bij alle vier de onderwijsvormen was het percentage leerlingen dat 

een advies had gekregen, hoger dan zij die geen advies  hadden gekregen. Iets meer dan de 

helft van de leerlingen van het TSO volgen het exacte advies op. Hiermee vormen zij de 

grootste groep leerlingen. Ook de leerlingen van het ASO kunnen zich goed vinden in de 

advisering aangezien 37% van hen het exacte advies opvolgt en 38.4% de aangeraden 

onderwijsvorm volgt, waarbinnen ze wel kozen voor een andere studierichting. Opvallend is 

het hoge percentage (42%) van leerlingen uit het BSO waaraan geen studierichting werd 

aangeraden. 
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Met betrekking tot de pijler zelfconceptverheldering komt naar voor dat dit minder aan bod 

komt in het ASO dan in het BSO. In het BSO wordt er dus meer aandacht besteed aan de 

zoektocht naar de sterktes en zwaktes van de jongeren en leren ze zichzelf beter kennen. Deze 

bevinding  kan een mogelijkse verklaring vormen voor de lage aanwezigheid van advisering 

bij de leerlingen van het BSO. Mogelijks wordt er vanuit gegaan dat zij na de begeleiding 

beter in staat zijn tot het maken van een keuze aangezien zij meer kennis hebben over 

zichzelf. Een andere mogelijke verklaring die verder kan worden geëxploreerd is dat de 

leerlingen in het BSO het keuzeproces niet als dusdanig beschouwen. Er is alleszins geen 

significant verschil tussen de onderwijsvormen gevonden met betrekking tot het bewustzijn of 

de moeilijkheid van het keuzeproces in vergelijking met hun overgang van het lager naar het 

secundair onderwijs. 

De significante verschillen tussen de leerlingen die vorig jaar op een middenschool zaten en 

zij die er niet zaten, kunnen wijzen op een betere kwaliteit van de studiekeuzebegeleiding in 

een middenschool. De resultaten tonen aan dat er meer aandacht is voor de studiekeuzepijlers 

zelfconceptverheldering en leren kiezen in een middenschool. Leerlingen die niet in een 

middenschool zaten wensen meer verbetering op dit vlak, alsook op vlak van 

horizonverruiming, ten opzichte van zij die wel op een middenschool zaten. 

Een belangrijke bevinding situeert zich in de vergelijking van het recente keuzeproces met 

hun keuze bij de overgang van het lager naar het secundair. Voor de meerderheid van de 

leerlingen was de keuze in het lager vanzelfsprekender dan de keuze vorig schooljaar. Hierbij 

wordt een belangrijk verschil opgemerkt tussen leerlingen die wel of niet in een middenschool 

zaten vorig schooljaar. De meerderheid van de leerlingen die uit een middenschool kwamen 

vond de keuze vorig jaar moeilijker dan de keuze in het zesde leerjaar en waren zich ook meer 

bewust van deze keuze ten aanzien van de leerlingen die niet in een middenschool zaten.  

4.2 Beperkingen 

 

Voorliggend onderzoek kent drie belangrijke beperkingen die in onderstaande paragraaf 

besproken worden. De eerste beperking heeft betrekking op de vragenlijst. De 

representativiteit van de steekproef vormt een tweede beperking. Een derde beperking is het 

moment van afname van de vragenlijst. 
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Vooreerst bleek de grote range van de Likertschaal moeilijk te hanteren voor de leerlingen 

van het BSO. Er was ook wat verwarring met betrekking tot de betekenis van de verschillende 

cijfers. Wanneer ze in de eerste kolom aanduidden dat de uitspraak klopte door middel van 

het cijfer zeven te omcirkelen, wouden ze vaak in de tweede kolom aangeven dat er geen 

verbetering nodig was op dit vlak. Vele leerlingen gingen er vanuit dat ze dan terug het cijfer 

zeven dienden te omcirkelen, terwijl dit cijfer één moest zijn indien ze geen verbetering 

verlangden.  Mijn aanwezigheid en de aanwezigheid van de leerkracht was hierbij cruciaal 

zodat we de antwoorden konden nakijken en verifiëren bij de leerling zelf. Door deze 

aanwezigheid werd ook het probleem van de anders taligheid gedeeltelijk opgevangen 

aangezien de leerlingen veel voorbeelden nodig hadden bij elke stelling. 

De steekproefgrootte van de leerlingen van het KSO (n=14) was te klein om de bevindingen 

te veralgemenen. De proportionele vertegenwoordiging van deze onderwijsvorm binnen de 

totale steekproef komt wel overeen met deze van de populatie. Zoals reeds werd aangehaald is 

de verdeling van de onderwijsvormen niet representatief door de ondervertegenwoordiging 

van leerlingen uit het ASO en TSO. 

Idealiter zou de bevraging van de leerlingen net na het keuzeproces moeten gebeuren, begin 

september. Dit was voor de scholen echter een drukke periode waardoor sommige 

vragenlijsten pas in november werden ingevuld. Hierdoor is het mogelijk dat de periode 

tussen het invullen van de vragenlijst en het keuzeproces te lang was, wat een vertekend beeld 

kan hebben opgeleverd . 

 

4.3 Aanbevelingen voor verder onderzoek 

 

Aangezien de meerderheid van de leerlingen de keuze in het lager vanzelfsprekender vond 

dan de keuze vorig schooljaar, wordt bevestigd dat de overgang van de eerste naar de tweede 

graad een kritisch moment is (Van Damme, 2001) in de schoolcarrière van de jongere. 

Het verschil in studiekeuzebegeleiding tussen een middenschool en een school waarin alle 

drie de graden worden georganiseerd, is een onderzoeksveld dat verder kan worden 

geëxploreerd. Wat maakt dat leerlingen uit een middenschool meer tevreden zijn? Waarom 
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ervaren zij het keuzeproces bij de overgang van de eerste naar de tweede graad bewuster en 

vinden ze deze moeilijker dan het keuzeproces in het lager?  

Met betrekking tot de advisering kan worden nagegaan of het inderdaad het geval is dat 

leerlingen die georiënteerd worden naar het BSO minder vaak een studierichting geadviseerd 

krijgen. Een andere onderzoeksvraag met betrekking tot de studiekeuzepijler advisering 

betreft het opvolgen van het advies. Wat maakt dat zoveel leerlingen uit het TSO dit advies 

opvolgen? 
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Bijlage 1: toestemmingsverklaringsformulier 
 

Dit onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de Vlaamse scholierenkoepel in het kader 

van een masterproef die wordt geschreven door Lotte Moernaut, een studente 

orthopedagogie aan de universiteit Gent. 

Dit onderzoek wil te weten komen wat jij van de hulp bij het maken van een studiekeuze in 

het tweede jaar vond. We willen weten wat er beter kan. Verder gaat het onderzoek ook 

over hoe bewust jullie waren van deze studiekeuze en of dit verschilt, afhankelijk van de 

onderwijsvorm waarvoor je gekozen hebt.  

De Vlaamse Scholierenkoepel zal de resultaten bekend maken aan de onderwijsminister en 

andere beleidsmakers, verantwoordelijk voor de organisatie van de schoolloopbaan- en 

studiekeuzebegeleiding. 

Hierbij verklaar ik dat: 

- Mijn deelname aan deze vragenlijst geen gevolgen heeft voor 

mezelf. 

- Mijn gegevens anoniem verwerkt mogen worden in kader van het 

onderzoek. 

- ik elk moment kan stoppen met het invullen van de vragenlijst 

zonder gevolgen voor mezelf 

Datum afname 

……………………………………. 

Naam leerling         

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

Naam school        

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Contactgegevens Lotte Moernaut: lotte.moernaut@ugent.be 

 

mailto:lotte.moernaut@ugent.be
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Bijlage 2: brief scholen 

 

Lotte Moernaut 

Meersstraat 100 A 

9000 Gent 

Telefoon: 0478 510 268 

E-mail: lotte.moernaut@ugent.be 

 

Gent,  22 mei 2011 

Betreft: bereidheid tot meewerking aan onderzoek 

Geachte, 

Ik ben een studente pedagogische wetenschappen (optie: orthopedagogiek) aan de universiteit Gent. 

Volgend academiejaar zit ik in mijn laatste masterjaar, wat ook wil zeggen dat ik mijn thesis zal 

indienen. Deze thesis betreft het antwoord op een vraag die werd gesteld door de Vlaamse 

scholierenkoepel.  Zij zijn namelijk geïnteresseerd in de beleving van de studiekeuzebegeleiding bij 

leerlingen die de overstap maken van de eerste naar de tweede graad in het secundair onderwijs. Ik 

zou deze vraag graag onderzoeken door een vragenlijst af te nemen bij een 500-tal leerlingen, 

verdeel over tien verschillende scholen. Om dit onderzoek op touw te zetten heb ik echter een aantal 

scholen nodig die bereid zijn hieraan mee te werken. Concreet zouden er vragenlijsten worden 

afgenomen bij de leerlingen die in september in het eerste jaar van de tweede graad zitten. De 

vragenlijst bevraagt de leerlingen over hun noden die zij ervoeren met betrekking tot 

studiekeuzebegeleiding, hun verwachtingen die zij hadden over de inhoud van deze begeleiding… 

aldus hun beleving. Het zou zeer interessant zijn moest dit onderzoek kunnen leiden tot 

aanbevelingen met betrekking tot het verbeteren van deze studiekeuzebegeleiding door deze meer 

aan te passen aan de noden van de leerlingen. Als school biedt de medewerking aan dit onderzoek 

dan ook  een kans om, door de terugkoppeling van de resultaten, verbeteringen aan te brengen op 

vlak van keuzebegeleiding.  

Hopend op uw bereidwillige medewerking. 

Met vriendelijke groeten, 

 

Lotte Moernaut 

Promotor: Professor Valcke 

 

mailto:lotte.moernaut@ugent.be
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Bijlage 3: vragenlijst VVKSO 

 
 Huidige situatie Moet verbeterd 

worden 

Sterk Redelijk Zwak Ja nee 

1. Onze school zorgt ervoor dat de 

leerlingen, ouders en leerkrachten 

inzicht hebben in de structuur van het 

onderwijs, in de studierichtingen die 

gekozen kunnen worden, in hun 

inhoudelijke verschillen, in wat dit 

inhoudt voor verdere keuzes. 

2. Deze voorlichting wordt 

schooloverstijgend aangeboden: de 

leerlingen worden ook op de hoogte 

gebracht van studierichtingen en 

opleidingen die niet in onze school 

aanwezig zijn. 

3. De leerlingen leren het verband zien 

tussen wat ze leren op school en de 

betekenis ervan voor verschillende 

opleidingen, beroepen, rollen en 

functies in de maatschappij.  

4. Onze school heeft aandacht voor 

roldoorbrekend gedrag. 

5. In onze school leert men waardering 

opbrengen voor alle beroepen, ook voor 

deze die maatschappelijk minder hoog 

worden aanzien. 

6. Onze school zorgt ervoor dat de 

leerlingen een realistisch beeld krijgen 

van hun eigen mogelijkheden en leert 

hen hiermee omgaan bij de keuzes die 

ze maken. 

7. Onze school zorgt ervoor dat alle 
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leerlingen ontdekken op welke 

gebieden zij belangrijke eigenschappen 

bezitten en er bij hun keuzes rekening 

mee houden. 

8. Op ogenblikken van overgang wordt 

het keuzeproces van de leerlingen tijdig 

en adequaat gevolgd en gestuurd door 

de klastitularis in overleg met het PMS-

centrum en de collega’s 

vakleerkrachten. 

9. In samenwerking met het PMS-centrum 

wordt aan leerlingen met 

keuzeproblemen aangepaste hulp 

verleend. 

10. Met leerlingen die niet geslaagd zijn en 

met hun ouders worden persoonlijk 

gesprekken gehouden over de keuze 

voor volgend jaar. 

11. Bij de studievoorlichting en adviezen 

primeren de belangen van de leerling 

op deze van de school. 

12. Onze school heeft een goed zicht op de 

studieloopbaan en de evolutie van de 

studieprestaties van elke leerling, zodat 

hiermee bij individuele 

keuzebegeleiding rekening kan worden 

gehouden. 
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Bijlage 4: vragenlijst 
 

Je zit nu in het derde jaar van het secundair onderwijs. Dit wil zeggen dat je vorig schooljaar een studiekeuze hebt moeten maken. Met deze 

vragenlijst wil ik te weten komen hoe jij het maken van die keuze hebt beleefd. Zo telt jouw stem bij het verbeteren van de 

studiekeuzebegeleiding. Lees alle vragen aandachtig en beantwoord ze allemaal. Alvast bedankt voor je medewerking.  

Deel 1 

Gelieve aan te kruisen wat op jou van toepassing is. 

Vraag 1: Ik ben          een jongen 

                                                   een meisje 

Vraag 2: Ik zit in het  Algemeen secundair onderwijs: aso 

    Technisch secundair onderwijs: tso         

    Beroepssecundair onderwijs: bso 

    Kunstsecundair onderwijs: kso 

 

Vraag 3: Mijn school heet…………………………………………………………………………………………………………………. 

Vraag 4: Ik zat vorig jaar wel/niet (schrappen wat niet past)  op een middenschool.  

(Een middenschool is een school waar je enkel de eerste twee jaren van het secundair onderwijs kan volgen). 
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Deel 2:  

Hieronder zie je een aantal uitspraken over de hulp die je wel of niet kreeg bij het maken van je studiekeuze. Het is de bedoeling dat je het 

cijfer omcirkelt dat aangeeft  

- in welke mate je vindt dat deze stelling klopt (eerste kolom),  

- in welke mate er op dit vlak verbetering nodig is (tweede kolom)  

- en hoeveel invloed de stelling gehad heeft op je studiekeuze (derde kolom).  

OMCIRKEL HET CIJFER dat het beste aansluit bij jouw mening. 

 Huidige situatie 

 

1: Helemaal geen sprake van 

7: De stelling klopt volledig 

Moet verbeterd worden 

 

1: Er is helemaal geen 

verbetering nodig 

7: Er is heel veel 

verbetering nodig 

Invloed op studiekeuze 

 

1: Dit heeft geen invloed gehad op 

mijn studiekeuze 

7: Dit heeft zeer veel invloed gehad 

op mijn studiekeuze 

1. Er werd in het tweede jaar voldoende 

informatie gegeven over alle mogelijke 

studierichtingen, uit alle 

onderwijsvormen. 

 

1   2   3   4   5    6    7 

 

 1   2   3   4   5   6   7 

 

    1   2   3   4   5   6   7 

2. Ik heb voldoende informatie gekregen 

over de mogelijkheden die mijn 

studierichting me biedt in de toekomst 

(op school en ook nadien). 

 

1    2   3   4   5    6    7 

 

1   2   3   4   5    6    7 

 

 1   2   3   4   5   6   7 
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 Huidige situatie 

 

1: Helemaal geen sprake van 

7: De stelling klopt volledig 

Moet verbeterd worden 

1: Er is helemaal geen 

verbetering nodig 

7: Er is heel veel 

verbetering nodig 

Invloed op studiekeuze 

1: Dit heeft geen invloed gehad op 

mijn studiekeuze 

7: Dit heeft zeer veel invloed gehad 

op mijn studiekeuze 

3. De school heeft me vorig jaar meer 

inzicht doen krijgen in mijn eigen 

mogelijkheden. Ik weet nu beter waar 

ik goed en slecht in ben. 

 

   1   2   3   4   5    6    7 

 

1   2   3   4   5    6    7 

 

1   2    3    4    5    6    7 

4. De leerkrachten hebben me geholpen 

om op zoek te gaan naar mijn 

interesses. 

 

    1   2   3   4   5    6    7 

 

1   2   3   4   5    6    7 

 

    1     2    3    4    5     6    7 

5. Ik besef door de begeleiding vorig 

schooljaar dat anderen invloed hebben 

op mijn studiekeuze. 

 

 

 

1   2   3   4   5    6    7 

 

1   2   3   4   5    6    7 

 

1   2    3     4     5     6    7 
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 Huidige situatie 

 

1: Helemaal geen sprake van 

7: De stelling klopt volledig 

Moet verbeterd worden 

1: Er is helemaal geen 

verbetering nodig 

7: Er is heel veel 

verbetering nodig 

1 Invloed op studiekeuze 

1: Dit heeft geen invloed gehad op 

mijn studiekeuze 

7: Dit heeft zeer veel invloed gehad 

op mijn studiekeuze 

6. Door de activiteiten en lessen vorig 

schooljaar heb ik een open blik voor 

alle studierichtingen en beroepen. 

 

   1   2   3   4   5    6    7 

 

1   2   3   4   5    6    7 

 

     1   2   3   4   5   6   7 

7. Ik heb vorig jaar geleerd om bij het 

maken van beslissingen verschillende 

ideeën tegen elkaar af te wegen. 

 

   1   2   3   4   5    6    7 

 

1   2   3   4   5    6    7 

 

      1   2   3   4   5   6   7 

8. Ik ben nu beter in staat om 

beslissingen te nemen, ook in het 

dagelijkse leven. De begeleiding die ik 

kreeg bij het maken van een 

studiekeuze heeft hiertoe bijgedragen. 

 

1   2   3   4   5    6    7 

 

1   2   3   4   5   6   7 
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9. Vorig jaar heeft de school mij 

aangeraden welke studierichting ik het 

beste volg. 

 

 

1   2   3   4   5    6    7 

 

 

 

 

1   2   3   4   5   6   7 

 

Hier heb je maar 3 

keuzemogelijkheden. 

1= Ik doe een volledig andere 

studierichting, in een andere 

onderwijsvorm. 

4= ik volg een studierichting in 

dezelfde onderwijsvorm 

(aso,bso,kso,tso) die ze mij 

hebben aangeraden, maar wel 

een andere richting. 

7 = ik volg nu de studierichting die 

mij vorig jaar is aangeraden. 

                 1     4      7 

Deel 3  

1. Had je het gevoel dat je in het zesde leerjaar van de lagere school voor een moeilijkere keuze stond dan vorig jaar?  

Ja    /    nee     (Schrappen wat niet past) 

 

2. Was je je meer bewust van je keuze in het zesde leerjaar dan vorig jaar? Met andere woorden: vond je de studiekeuze die je vorig jaar moest maken 

vanzelfsprekender dan de keuze die je bij de overgang van het basisonderwijs naar het secundair onderwijs moest maken? 

Ja       /     nee (Schrappen wat niet past) 
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Deel 4 

Heb je zelf nog suggesties hoe de begeleiding, de hulp en informatie bij het maken van een studiekeuze verbeterd zou kunnen worden? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Kijk aub na of je alle vragen hebt beantwoord 

BEDANKT VOOR JE MEDEWERKING! 

Deel 5 

! Enkel invullen indien je vorig schooljaar een B-attest hebt gekregen 

1. Ging je akkoord met het B-attest? 

Ja    /    nee  (schrappen wat niet past) 

2. Had je liever een andere richting gevolgd, die je door het krijgen van het B-attest niet meer kan volgen? 

Ja     /  nee   (schrappen wat niet past) 

BEDANKT VOOR JE MEDEWERKING!
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Bijlage 5: Resultaten kwantitatief luik 

 

Tabel 5.1 

One-Sample T- Test studiekeuzepijlers 

 Test Value = 4 

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 95% Confidence Interval of the Difference 

Lower Upper 

Voorlichting huidig 10.67 287 .000 .99 .81 1.18 

Voorlichting verbetering -5.89 286 .000 -.60 -.80 -.40 

Voorlichting invloed -1.49 286 .139 -.17 -.40 .06 

Zelfconceptverheldering huidig 1.80 290 .073 .18 -.08 .37 

Zelfconceptverheldering verbetering -3.22 284 .001 -.32 -.52 -.13 

Zelfconceptverheldering invloed -1.36 286 .176 -.15 -.38 .07 

Horizonverruiming huidig -2.32 286 .021 -.21 -.39 -.03 

Horizonverruiming verbetering -7.00 280 .000 -.67 -.86 -.48 

Horizonverruiming invloed -7.44 278 .000 -.74 -.94 -.55 

Leren kiezen huidig 3.60 289 .000 .35 .16 .54 

Leren kiezen verbetering -5.13 287 .000 -.55 -.76 -.34 

Leren kiezen invloed -1.99 288 .047 -.25 -.49 .00 

Advisering verbetering -1.43 263 .154 -.21 -.51 .08 
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Tabel 5.2 

One way- ANOVA studiekeuzepijlers 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Voorlichting huidig 

Between Groups 28.42 2 14.21 6.21 .002 

Within Groups 619.84 271 2.29   

Total 648.26 273    

Voorlichting verbetering 

Between Groups 2.17 2 1.08 .37 .689 

Within Groups 784.57 270 2.91   

Total 786.74 272    

Voorlichting invloed 

Between Groups 24.97 2 12.48 3.34 .037 

Within Groups 1009.30 270 3.74   

Total 1034.27 272    

Zelfconceptverheldering huidig 

Between Groups 26.65 2 13.33 5.02 .007 

Within Groups 728.16 274 2.66   

Total 754.81 276    

Zelfconceptverheldering verbetering 

Between Groups .14 2 .07 .03 .975 

Within Groups 755.09 268 2.82   

Total 755.23 270    

Zelfconceptverheldering invloed 

Between Groups 28.87 2 14.44 4.16 .017 

Within Groups 937.31 270 3.47   

Total 966.18 272    

Horizonverruiming huidig 

Between Groups 5.85 2 2.93 1.27 .282 

Within Groups 621.92 270 2.30   

Total 627.78 272    
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Horizonverruiming verbetering 

Between Groups 22.23 2 11.12 4.52 .012 

Within Groups 648.67 264 2.46   

Total 670.90 266    

Horizonverruiming invloed 

Between Groups 11.04 2 5.58 2.05 .131 

Within Groups 705.63 262 2.69   

Total 716.67 264    

Leren kiezen huidig 

Between Groups 1.80 2 .90 .34 .716 

Within Groups 733.21 273 2.69   

Total 735.01 275    

Leren kiezen verbetering 

Between Groups 48.81 2 24.40 8.01 .000 

Within Groups 826.06 271 3.05   

Total 874.86 273    

Leren kiezen invloed 

Between Groups 2.82 2 1.41 .33 .723 

Within Groups 1178.37 272 4.33   

Total 1181.19 274    

Advisering verbetering 

Between Groups 29.81 2 14.91 2.57 .079 

Within Groups 1434.81 247 5.81   

Total 1464.62 249    

 

Tabel 5.3 

Levene’s Test Homogeniteit studiekeuzepijllers 

 Levene 

Statistic 

df1 df2 Sig. 

Voorlichting  huidig .99 2 271 .37 

Voorlichting verbetering 2.77 2 270 .07 
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Voorlichting invloed 2.48 2 270 .09 

Zelfconceptverheldering huidig 7.27 2 274 .00 

Zelfconceptverheldering verbetering 2.87 2 268 .06 

Zelfconceptverheldering invloed 6.47 2 270 .00 

Horizonverruiming huidig 1.09 2 270 .34 

Horizonverruiming verbetering 1.22 2 264 .30 

Horizonverruiming invloed 1.20 2 262 .30 

Leren kiezen huidig 2.69 2 273 .07 

Leren kiezen verbetering 3.31 2 271 .04 

Leren kiezen invloed 3.82 2 272 .02 

Advisering verbetering 2.06 2 247 .13 

 

Tabel 5.4 

Post Hoc Test: Scheffé en Tamhane 

Studiekeuzepijler Post Hoc 

Test 

I-  

onderwijsvorm 

J-

onderwijsvorm 

Mean 

Difference (I-J) 

Standaarddeviatie Sig. 

Voorlichting huidig Scheffé ASO TSO -.28 .23 .458 

   BSO -.76
*
 .22 .002 

  TSO ASO .28 .23 .458 

   BSO -.48 .23 .122 

  BSO ASO .76 .22 .002 

   TSO .48 .23 .122 

Voorlichting invloed Scheffé ASO TSO .31 .29 .565 

   BSO -.44 .28 .280 
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  TSO ASO -.31 .29 .565 

   BSO -.76 .30 .040 

  BSO ASO .44 .28 .280 

   TSO .76 .30 .040 

Zelfconceptverheldering huidig Tamhane ASO TSO -.39 .22 .224 

   BSO -.73 .24 .009 

  TSO ASO .39 .22 .224 

   BSO -.35 .25 .433 

  BSO ASO .73 .24 .009 

   TSO .35 .25 .433 

Zelfconceptverheldering invloed Tamhane ASO TSO .13 .26 .942 

   BSO -.62 .28 .076 

  TSO ASO -.13 .26 .942 

   BSO -.75 .30 .036 

  BSO ASO .62 .28 .076 

   TSO .75 .30 .036 

Horizonverruiming verbetering Scheffé ASO TSO .25 .24 .566 

   BSO -.46 .23 .134 

  TSO ASO -.25 .24 .566 

   BSO -.71 .24 .014 

  BSO ASO .46 .23 .134 
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   TSO .71 .24 .014 

Leren kiezen verbetering Tamhane ASO TSO .50 .24 .105 

   BSO -.57 .26 .092 

  TSO ASO -.50 .24 .105 

   BSO -1.07 .28 .000 

  BSO ASO .5676 .26 .092 

   TSO 1.07 .28 .000 

 

Tabel 5.5 

Gemiddelden en Standaarddeviaties: Geslacht 

 geslacht N Gemiddelde Standaarddeviatie 

Voorlichting huidig 
jongen 201 5.09 1.55 

meisje 87 4.76 1.63 

Voorlichting verbetering 
jongen 202 3.43 1.75 

meisje 85 3.33 1.68 

Voorlichting invloed 
jongen 201 3.77 2.01 

meisje 86 3.96 1.79 

Zelfconceptverheldering huidig 
jongen 203 4.30 1.71 

meisje 88 3.90 1.57 

Zelfconceptverheldering verbetering 
jongen 201 3.62 1.77 

meisje 84 3.82 1.53 

Zelfconceptverheldering invloed 
jongen 201 3.89 2.01 

meisje 86 3.75 1.66 
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Horizonverruiming huidig 
jongen 201 3.82 1.57 

meisje 86 3.72 1.48 

Horizonverruiming verbetering 
jongen 196 3.37 1.69 

meisje 85 3.22 1.42 

Horizonverruiming invloed 
jongen 193 3.22 1.73 

meisje 86 3.34 1.52 

Leren kiezen huidig 
jongen 202 4.33 1.69 

meisje 88 4.40 1.61 

Leren kiezen verbetering 
jongen 201 3.50 1.93 

meisje 87 3.35 1.51 

Leren kiezen invloed 
jongen 202 3.61 2.20 

meisje 87 4.09 1.80 

Advisering verbetering 
jongen 186 3.92 2.48 

meisje 78 3.45 2.36 
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Tabel 5.6 

Independent Sample T-test: Geslacht 

 Levene's Test for 

Equality of 

Variances 

 t-test for Equality of Means 

F Sig. T df Sig. (2-tailed) Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

 

  

Voorlichting 

huidig 

Equal variances assumed .29 .593 1.62 286 .106 .33 .20   

Equal variances not 

assumed 

  
1.59 156.01 .114 .33 .21   

Voorlichting 

verbetering 

Equal variances assumed .57 .452 .44 285 .659 .10 .22   

Equal variances not 

assumed 

  
.45 163.86 .654 .10 .22   

Voorlichting 

invloed 

Equal variances assumed 3.15 .077 -.74 285 .460 -.19 .25   

Equal variances not 

assumed 

  
-.78 179.46 .440 -.19 .24   

Zelfconcept- 

verheldering 

huidig 

Equal variances assumed 1.60 .207 1.88 289 .061 .40 .21   

Equal variances not 

assumed 

  
1.94 179.19 .054 .40 .21   

Zelfconcept- 

verheldering 

verbetering 

Equal variances assumed 4.27 .040 -.90 283 .369 -.20 .22   

Equal variances not 

assumed 

  
-.95 178.15 .342 -.20 .21   

Zelfconcept- 

verheldering 

invloed 

Equal variances assumed 8.47 .004 .56 285 .576 .14 .25   

Equal variances not 

assumed 

  
.60 192.64 .547 .14 .23   

Horizon- 

verruiming huidig 

Equal variances assumed .11 .740 .49 285 .624 .10 .20   

Equal variances not 

assumed 

  
.50 169.69 .616 .10 .19   
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Tabel 5.7 

Middenschool: Gemiddelden voor de Studiekeuzepijlers en Standaarddeviaties 

 
Op een middenschool 

vorig jaar? 

N Gemiddelde Standaarddeviatie 

Voorlichting huidig 
Nee 143 4.94 1.60 

Ja 141 5.04 1.57 

Horizon- 

verruiming 

verbetering 

Equal variances assumed 4.07 .045 .71 279 .477 .15 .21   

Equal variances not 

assumed 

  
.76 188.52 .447 .15 .20   

Horizon- 

verruiming invloed 

Equal variances assumed 2.39 .123 -.53 277 .597 -.11 .22   

Equal variances not 

assumed 

  
-.56 184.91 .578 -.11 .21   

Leren kiezen 

huidig 

Equal variances assumed .42 .516 -.35 288 .728 -.07 .21   

Equal variances not 

assumed 

  
-.36 173.43 .723 -.07 .21   

Leren kiezen 

verbetering 

Equal variances assumed 6.61 .011 .67 286 .505 .16 .23   

Equal variances not 

assumed 

  
.73 205.53 .464 .16 .21   

Leren kiezen 

invloed 

Equal variances assumed 13.45 .000 -1.81 287 .072 -.48 .27   

Equal variances not 

assumed 

  
-1.95 196.83 .052 -.48 .25   

Advisering 

verbetering 

Equal variances assumed .39 .53 1.44 262 .150 .48 .33   

Equal variances not 

assumed 

  
1.47 151.78 .143 .48 .32   
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Voorlichting verbetering 
Nee 144 3.57 1.67 

Ja 139 3.21 1.77 

Voorlichting invloed 
Nee 143 3.90 1.88 

ja 140 3.74 2.03 

Zelfconceptverheldering huidig 
nee 146 3.96 1.78 

ja 141 4.39 1.56 

Zelfconceptverheldering verbetering 
nee 143 3.87 1.71 

ja 138 3.45 1.66 

Zelfconceptverheldering invloed 
nee 143 3.92 1.90 

ja 140 3.77 1.94 

Horizonverruiming huidig 
nee 143 3.68 1.53 

ja 141 3.92 1.55 

Horizonverruiming verbetering 
nee 141 3.57 1.70 

ja 136 3.06 1.48 

Horizonverruiming invloed 
nee 140 3.33 1.63 

ja 135 3.18 1.71 

Leren kiezen huidig 
nee 144 4.12 1.68 

ja 142 4.57 1.63 

Leren kiezen verbetering 
nee 144 3.69 1.86 

ja 140 3.18 1.73 

Leren kiezen invloed 
nee 144 3.97 2.12 

ja 141 3.51 2.07 

Advisering verbetering  
9 131 3.84 2.56 

ja 130 3.73 2.35 
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Tabel 5.8 

Independent Sample T-Test: Middenschool 

 Levene's Test for 

Equality of Variances 

F Sig. t df Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

Voorlichting 

huidig 

Equal variances assumed .16 .693 -.50 282 .615 -.10 .19 

Equal variances not 

assumed 

  
-.50 281.99 .615 -.10 .19 

Voorlichting 

verbetering 

 

Equal variances assumed 

 

1.77 

 

.184 

 

1.75 

 

281 

 

.082 

 

,36 

 

.20 

Equal variances not 

assumed 

  
1.74 278.71 .082 ,36 .20 

Voorlichting 

invloed 

 

Equal variances assumed 

 

2.44 

 

.119 

 

.66 

 

281 

 

.513 

 

,15 

 

.23 

Equal variances not 

assumed 

  
.66 278.36 .513 ,15 .23 

Zelfconcept- 

verheldering 

huidig 

 

Equal variances assumed 

 

2.13 

 

.146 

 

-2,20 

 

285 

 

.029 

 

-,43 

 

.20 

Equal variances not 

assumed 

  
-2,20 282,44 .028 -,43 .20 

Zelfconcept- 

verheldering 

verbetering 

 

Equal variances assumed 

 

.44 

 

.506 

 

2.11 

 

279 

 

.036 

 

,42 

 

.20 

Equal variances not 

assumed 

  
2.11 278.98 .036 ,42 .20 
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Zelfconcept- 

verheldering 

invloed 

 

Equal variances assumed 

 

.01 

 

,923 

 

.67 

 

281 

 

.507 

 

.15 

 

.23 

Equal variances not 

assumed 

  
.67 280.60 .507 .15 .23 

Horizonverruim

ing huidig 

 

Equal variances assumed 

 

.10 

 

.747 

 

-1.27 

 

282 

 

.204 

 

-.23 

 

.18 

Equal variances not 

assumed 

  
-1.27 281.81 .204 -.23 .18 

Horizonverruim

ing verbetering 

 

Equal variances assumed 

 

2.04 

 

.155 

 

2.71 

 

275 

 

.007 

 

.52 

 

.19 

Equal variances not 

assumed 

  
2.72 272.08 .007 .52 .19 

Horizonverruim

ing invloed 

 

Equal variances assumed 

 

1.42 

 

.235 

 

.77 

 

273 

 

.445 

 

.15 

 

.20 

Equal variances not 

assumed 

  
.77 271.11 .445 .15 .20 

Leren kiezen 

huidig 

 

Equal variances assumed 

 

.11 

 

.746 

 

-2.33 

 

284 

 

.021 

 

-.46 

 

.20 

Equal variances not 

assumed 

  
-2.33 283.92 .021 -.46 .20 

Leren kiezen 

verbetering 

 

Equal variances assumed 

 

1.06 

 

.305 

 

2.41 

 

282 

 

.017 

 

.51 

 

.21 

Equal variances not 

assumed 

  
2.41 281,47 .017 .51 .21 

Leren kiezen 

invloed 

 

Equal variances assumed 

 

.10 

 

.757 

 

1.86 

 

283 

 

.064 

 

.46 

 

.25 
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Equal variances not 

assumed 

  
1.86 283 .064 .46 .25 

Advisering 

verbetering 

 

Equal variances assumed 

 

4.97 

 

.027 

 

.36 

 

259 

 

.720 

 

.11 

 

.30 

Equal variances not 

assumed 

  
.36 257.48 .720 .11 .30 


