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Managementsamenvatting 

 
Er is een afname in doorstroom van het voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs naar het hoger 
onderwijs geconstateerd. Dit kan een indicatie zijn van een probleem met zelfselectie aan de poort aan 
het hoger onderwijs, en daarmee ook met de toegankelijkheid van het Nederlandse hoger onderwijs. 
Het doel van het voorliggende onderzoek is het opstellen van een theoretisch raamwerk van factoren 
die gerelateerd zijn aan zelfselectie. We definiëren zelfselectie als een proces dat ervoor zorgt dat 
gekwalificeerde jongeren de stap naar de hoogst mogelijke opleiding in het hoger onderwijs niet 
maken. 

 
Het theoretisch raamwerk is opgesteld op basis van een systematische review van internationale 
reviews en Nederlandse studies. Het studiekeuzeprocesmodel van Perna (2006) is hiervoor als 
raamwerk gebruikt. De veronderstelling in dit model is dat het zelfselectieproces is ingebed in diverse 
contextuele lagen (habitus, peers, school- en wijkcontext, hoger onderwijscontext en sociale, 
economische en beleidscontext), die bijdragen aan de afweging tussen opbrengsten en kosten om 
(verder) te gaan studeren en het uiteindelijke besluit van een jongere beïnvloeden. 

 
De volgende onderzoeksvragen staan centraal in dit onderzoek: 

 
1. Wat zijn factoren en mechanismen in het besluit van gekwalificeerde jongeren om niet te gaan 

studeren in het hoger onderwijs? 
 

We beoogden in onze meta-review zowel generieke als specifieke factoren voor diverse groepen 
studenten te onderzoeken. Om de complexiteit van het zelfselectieproces beter te begrijpen, zijn 
aanvullende kwalitatieve casestudies uitgevoerd, om de volgende vraag te beantwoorden: 

 
2. Welke betekenis geven jongeren aan de factoren en mechanismen zoals vastgesteld in de 

literatuurstudie in het besluit om niet te gaan studeren in het hoger onderwijs? 
 

Uit de literatuurstudie blijkt dat veel factoren een rol spelen in het zelfselectieproces die geplaatst 
kunnen worden in elk van de contextuele lagen in het model en dat deze factoren een faciliterende 
en/of belemmerende rol kunnen spelen in het besluit van jongeren. 

In de habitus context domineert sociaaleconomische status (SES) als invloedfactor. Leerlingen 
met ouders met een lage SES, de eerste generatieleerlingen in het hoger onderwijs, stromen minder 
vaak door naar het hoogst mogelijk niveau. Het omgekeerde geldt echter voor leerlingen met ouders 
met een migratieachtergrond (ook relatief vaak met een lage SES-achtergrond); migratieachtergrond 
lijkt voor hen juist een faciliterende factor om wel te kiezen voor de hoogst mogelijke vervolgopleiding. 
Een verklaring voor dit effect van een eerste generatieachtergrond lijk te zijn dat ouders (en eventueel 
ook andere significante anderen) de jongeren niet (voldoende) kunnen informeren en stimuleren om 
ambitieus te kiezen, zo lijkt het. De wisselwerking tussen deze factoren in de habitus context en 
factoren uit de andere contexten zoals de aanwezigheid van studiefinanciering (beleid) of 
selectieprocedures (hoger onderwijs) is ook geconstateerd. De aanwezigheid van beurzen dan wel de 
afwezigheid of beperking van studiekosten bleken een positieve invloed te kunnen hebben op de kans 
dat jongeren deelnemen aan het hoger onderwijs, met name voor jongeren die opgroeien in een 
zogeheten kansarme leefomgeving waarin belangrijke anderen relatief weinig opleiding genoten 
hebben, minder inkomen hebben en waar er minder steun en aspiraties zijn voor doorleren.  
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En opleidingen met selectieprocedures blijken minder vaak gekozen te worden door jongeren met 
laagopgeleide ouders. 

Daarnaast constateren we dat zowel in de peers, school- en wijkcontext als in de hoger 
onderwijscontext de aanwezigheid van studiekeuzebegeleiding, loopbaanoriëntatie of 
transitieprogramma’s en extracurriculaire activiteiten bepalende factoren zijn in het 
zelfselectieproces. Deze factoren geven wederom met name jongeren uit kansarmere gezinnen of 
wijken de gelegenheid om kennis te maken met mogelijkheden in het hoger onderwijs en hoe zij hun 
capaciteiten en ambities daarop kunnen afstemmen. 

 
Ook de casestudies laten zien dat het zelfselectieproces genest is. De jongeren, in samenspel met hun 
ouders en mentoren, navigeren en redeneren toe naar een besluit dat past bij de jongere. De jongeren 
creëren een fit voor zichzelf in het besluit en in de opleiding die ze kiezen. Het besluit ligt bij de jongere, 
maar is ingebed en beïnvloed door factoren in het gezin, de sociale omgeving, de schoolervaringen, de 
keuzebegeleiding en hoe het Nederlandse onderwijs wordt gezien. Hoe de factoren precies op elkaar 
inwerken in het besluit om te kiezen voor de hoogst mogelijke vervolgopleiding is afhankelijk van in 
hoeverre de factoren aanwezig zijn bij de jongere. Jongeren met een ondersteuningsbehoefte, kiezen 
bijvoorbeeld niet voor de hoogst mogelijke opleiding vanwege de perceptie dat er weinig 
mogelijkheden zijn. Leenaversie of studiekosten spelen een rol in de keuze: als ouderlijk of persoonlijk 
inkomen laag is, en/of als de verwachte baten van een opleiding te ver weg (opleiding duurt te lang) 
of afwezig (geen baankans of betere baankans) zijn dan is de kans op zelfselectie groter. 

 
Op basis van deze bevindingen uit de literatuur review en een drietal casestudies waarin de betekenis 
van de factoren en mechanismen wordt geduid, concluderen we dat er sprake is van zelfselectie die 
gerelateerd is aan sociale achtergrondfactoren en tot stand komt in interactie met belemmerende 
factoren uit de diverse contextuele lagen. Dit betekent ook dat het hoger onderwijs in Nederland niet 
even toegankelijk is voor alle gekwalificeerde jongeren. 

 
Voor toekomstig onderzoek naar zelfselectie zouden we willen aanbevelen het theoretisch raamwerk 
toe te passen, en de genestheid van de keuze voor het hoger onderwijs zichtbaar te maken. Dergelijk 
onderzoek kan aanknopingspunten bieden voor het zodanig inrichten van het onderwijsstelsel dat 
leerlingen kunnen kiezen voor de best passende vervolgopleiding of de arbeidsmarkt. Ten aanzien van 
beleid bevelen we aan dat een verschuiving plaats moeten vinden van perspectief dat de keuze voor 
een vervolgopleiding een individuele aangelegenheid is naar een verantwoordelijkheid van het 
onderwijssysteem. Dit perspectief vraagt om betrokkenheid van actoren in alle contextuele lagen van 
het Perna model (2006), met de behoefte van de individuele kiezer als uitgangpunt. 
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1. Inleiding 
 

Uit recent Nederlands onderzoek naar in- en doorstroom in het hoger onderwijs blijkt dat 37 procent 
van de gediplomeerden uit het vwo, havo en mbo niet (direct) doorstroomt naar het hoger onderwijs 
(Van den Broek et al., 2019). Dit percentage neemt de laatste jaren toe, met name onder de mbo- 
gediplomeerden en in kleinere mate onder de havisten (Inspectie van het Onderwijs, 2020; Van den 
Broek et al., 2019). Ondanks de totale groei in studentaantallen in het hoger onderwijs (Van den Broek 
et al., 2020), lijkt de route naar het hoger onderwijs dus niet voor alle gekwalificeerde jongeren de 
evidente route. De afname in doorstroom van het voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs naar 
het hoger onderwijs kan een indicatie zijn voor een probleem in de toegankelijkheid van het 
Nederlandse hoger onderwijs: gekwalificeerde studenten zien af van studeren in het hoger onderwijs. 
Er kan, met andere woorden, zelfselectie plaatsvinden aan de poort van het hoger onderwijs door 
jongeren. 

Zelfselectie definiëren we in dit onderzoek als de doorstroom van gekwalificeerde jongeren 
naar een andere vervolgopleiding dan de hoogst mogelijke vervolgopleiding (NRO Nota van 
inlichtingen, 2019). Een belangrijke opmerking hierbij is dat zelfselectie niet per se een probleem is. 
Het is ook zelfselectie als vwo-ers bewust kiezen voor een hbo-opleiding, bijvoorbeeld vanwege 
interesse in het beroepsperspectief, en als mbo-ers de arbeidsmarkt opgaan omdat ze graag willen 
gaan werken. Meer algemeen gesteld, zelfselectie is geen probleem als er sprake is van een goede fit 
tussen de persoon en omgeving, dat wil zeggen tussen de gekwalificeerde leerling en de gekozen 
opleiding of plek op de arbeidsmarkt. In feite is dit type zelfselectie een doel, de studiekeuzecheck is 
bijvoorbeeld een beleidsinstrument dat dit type zelfselectie probeert te bevorderen (Snoek et al., 
2020). 

In het huidige rapport gaan we echter op zoek naar het type zelfselectie dat wel als probleem 
gezien kan worden. Zelfselectie aan de poort van het hoger onderwijs is wel een probleem als het meer 
plaats vindt onder zogenaamde niet-traditionele hoger onderwijs studenten, zoals jongeren uit een 
lagere sociaaleconomische omgeving en/ of jongeren met een migratieachtergrond (Whitty et al., 
2015). Groepsverschillen in zelfselectie duiden op kansenongelijkheid wat kan ontstaan door subtiele, 
kwalitatieve verschillen zoals academische voorbereiding en prestaties in het voortgezet onderwijs 
(Koucky et al., 2010; Perna & Kurban, 2013) en de steun van belangrijke anderen in de omgeving van 
de jongeren zoals ouders en vrienden (Perna & Kurban, 2013). Zelfselectie is ook een probleem als de 
beschikbaarheid van financiële bronnen (zoals ouderlijk inkomen) ontoereikend is en gekwalificeerde 
jongeren beperkte kennis hebben van of toegang weten te vinden tot informatie over studiekosten en 
beschikbare financiële steun vanuit de overheid (Perna & Kurban, 2013). Onderzoek laat zien dat 
achtergrondkenmerken van jongeren (zoals sociaal-culturele achtergrond en sekse) gerelateerd zijn 
aan bovengenoemde factoren (Perna, 2006; Perna & Kurban, 2010). Ook uit Nederlands 
(beleids)onderzoek blijkt dat zelfselectie een probleem kan zijn, omdat leenaversie, advies van de 
ouders, de sociaaleconomisch en sociaal-culturele achtergrond van de ouders en sekse factoren zijn 
die een rol kunnen spelen in het besluit om niet te gaan studeren (Elffers & Vervoort, 2018; Inspectie 
van het Onderwijs, 2019; Van den Broek et al., 2019). Dat er groepsverschillen in zelfselectie worden 
gevonden, suggereert dat er mogelijk sprake is van kansenongelijkheid en de toegankelijkheid van het 
hoger onderwijs in het geding is. 

Het doel van dit kortlopende beleidsgerichte hoger onderwijsonderzoek naar zelfselectie aan 
de poort door studenten is het opstellen van een theoretisch raamwerk van factoren die ervoor zorgen 
dat gekwalificeerde jongeren de stap naar de hoogst mogelijke opleiding in het hoger onderwijs niet 
maken. We vormen het theoretisch raamwerk op basis van (inter)nationale literatuur en enkele 
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casestudies. Het raamwerk beschrijft in principe alle mogelijke factoren. Daar waar onderzoek laat zien 
dat zelfselectie gerelateerd is aan sociale achtergrondfactoren en beperkte toegang tot bronnen, of 
andere structurele belemmeringen worden gevonden, bestempelen we zelfselectie als probleem. In 
onderstaande lichten we toe vanuit welk bestaand conceptueel model we de (inter)nationale 
literatuur hebben bestudeerd en vervolgens de casestudies hebben vormgegeven. 

 

1.1 Een raamwerk voor het studiekeuzeproces 

In 2006 presenteerde Perna een conceptueel model om het studiekeuzeproces van studenten in kaart 
te brengen. In het model combineerde zij theoretische uitgangspunten van rationele modellen gericht 
op het investeren in menselijk kapitaal en sociologische modellen gericht op het verwerven van status. 
Rationele modellen van investering in menselijk kapitaal (Becker, in Perna, 2006; Paulsen, in Perna, 
2006) gaan ervan uit dat een stijging in productiviteit wordt beloond door hogere verdiensten, en dat 
verschillen in productiviteit toe te schrijven zijn aan verschillen in investeringen van individuen in hun 
persoonlijke ontwikkeling, zoals de hoeveelheid en kwaliteit van onderwijs (Becker, in Perna, 2006). 
Het besluit van jongeren om al dan niet in onderwijs te investeren is dus een afweging van de 
verwachte opbrengsten en verwachte kosten volgens dergelijke rationele keuzemodellen (Becker, in 
Perna, 2006; Paulsen, in Perna, 2006). 

Sociologische modellen gericht op het maken van studiekeuze benadrukken de manier waarop 
de sociaaleconomische achtergrond de beslissing van de jongeren beïnvloedt (Terenzini et al., 2001). 
Deze modellen veronderstellen dat onderwijsaspiraties (als voorwaarde voor instroom in 
vervolgonderwijs) bepaald worden door studievoorbereiding en -prestaties en door demografische 
factoren zoals sociaaleconomische status (Hossler et al., in Perna 2006). Jongeren die zich beter 
voorbereiden en beter presteren worden meer aangemoedigd door ‘significante anderen’, zoals 
ouders, docenten en peers. Deze aanmoediging stimuleert de aspiraties van individuen, wat kan leiden 
tot het bereiken van een hogere opleiding en baan (Perna, 2006). Door het integreren van deze 
perspectieven in één model maakte Perna (2006) duidelijk dat a) studiekeuzes door individuen 
gemaakt worden in een context en dus ‘genest’ zijn en b) er verschillen bestaan tussen diverse 
groepen, zoals op basis van sociaaleconomische achtergrond en migratieachtergrond. In het 
navolgende beschrijven we het studiekeuzeprocesmodel van Perna (2006) (Figuur A) dat het 
uitgangspunt vormt voor het huidige onderzoek naar zelfselectie aan de poort door studenten. Het 
model veronderstelt dat beslissingen om al dan niet te gaan studeren een reflectie zijn van de 
‘gesitueerde context’ van een jongere (Perna, 2006, p.116). 

Perna (2006) veronderstelde dat de keuze van een individu om wel of niet te gaan studeren 
niet alleen gebaseerd is op rationele analyses, maar dat de keuze pas volledig begrepen kan worden in 
relatie tot de sociale context waarin de keuze gemaakt wordt. Het middelpunt van haar model is het 
menselijk kapitaal model waarin beslissingen over studiekeuzes gebaseerd worden op basis van 
verwachte opbrengsten ten opzichte van verwachte kosten (Perna, 2006). Jongeren zullen dus de 
baten en de kosten van studeren in het hoger onderwijs tegen elkaar afzetten in het maken van de 
keuze om al dan niet te gaan studeren. Mogelijke baten kunnen van financiële aard (zoals het 
verwachte salaris na afstuderen) en van niet-financiële aard zijn (zoals sociale status). Ook de kosten 
kunnen van financiële aard (zoals collegegeld en kosten van studiematerialen) en niet-financiële aard 
(zoals reistijd naar hoger onderwijsinstelling) zijn. Bij het afwegen van de baten en de kosten spelen 
ook de kwaliteit van voorbereiding op het studeren door de jongere en de beschikbaarheid van 
financiële bronnen om te kunnen studeren een rol (Perna, 2006). 
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Figuur A. 
Vereenvoudigde weergave van het studiekeuzemodel van Perna (2006) 

 

 
 

Perna (2006) veronderstelt dat de afweging van verwachte opbrengsten en verwachte kosten 
van studeren genest is in verschillende contextuele lagen. Sociologische benaderingen zijn volgens 
haar nodig om inzicht te verkrijgen in de manier waarop deze contexten van invloed zijn op de 
studiekeuze van jongeren en bruikbaar voor het onderzoeken van verschillen in studiekeuze tussen 
groepen. Studiekeuzebeslissingen worden volgens Perna (2006) gevormd door vier contextuele lagen, 
namelijk i) de habitus, ii) de peers, school- en wijkcontext, iii) de hoger onderwijs context, en iv) de 
sociale, economische en beleidscontext. 

Het niveau van de habitus van het individu (i) heeft betrekking op demografische kenmerken, 
zoals geslacht, migratieachtergrond en sociaaleconomische achtergrond, en op cultureel en sociaal 
kapitaal (Perna, 2006). Cultureel kapitaal verwijst naar kenmerken als teken van de sociale klasse 
waartoe een individu behoort, zoals taalvaardigheid, culturele kennis en gebruiken, die vaak 
doorgegeven worden door ouders (Bourdieu, 1986; Bourdieu & Passeron, 1977). Jongeren die een 
gebrek aan cultureel kapitaal hebben horend bij de “hoger onderwijs” klasse kunnen hun 
onderwijsaspiraties verlagen of zichzelf uitselecteren in bepaalde situaties (zoals niet instromen in het 
hoger onderwijs), omdat ze bepaalde culturele normen niet kennen, over-presteren om te 
compenseren voor hun minder gewaardeerde culturele bronnen, of minder beloningen ontvangen 
voor hun onderwijsinvesteringen (Bourdieu & Passeron, 1977; Lamont & Lareau, 1988; Perna 2006). 
Sociaal kapitaal gaat over sociale netwerken en de manier waarop sociale netwerken en banden 
worden versterkt (Bourdieu, 1986; Rezai, 2017). Volgens Portes (1998) wordt sociaal kapitaal 
verworven in de relaties van een individu met anderen, in het bijzonder door deelname aan sociale 
netwerken en andere sociale structuren. Een primaire functie van sociaal kapitaal is dat het een 
individu toegang verschaft tot menselijk, cultureel en andere vormen van kapitaal, evenals 
institutionele  bronnen en steun  (Coleman, 1988; Portes, 1998).  Sociaal  kapitaal  verwijst  dus  naar 
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bronnen, zoals informatie over het hoger onderwijs, ondersteuning in het aanmeldingsproces, waartoe 
een individu toegang heeft door sociale netwerken, zoals familie, vrienden, gemeenschappen en 
professionele netwerken. Cultureel en sociaal kapitaal spelen een rol in het maken van de studiekeuze 
(Perna, 2006). 

Behalve de habitus kunnen factoren in de peers, school- en wijkcontext (ii) een rol spelen bij 
studiekeuzes. De peers, school- en wijkcontext heeft betrekking op sociale structuren en bronnen die 
de studiekeuze van jongeren faciliteren of belemmeren. Zo kunnen docenten en studieadviseurs, maar 
ook significante anderen aanwezig in buurthuizen en sportverenigingen, toegang geven tot informatie 
over studeren en dit vertalen tot kansen voor jongeren (Engberg & Wolniak, 2010; Stanton-Salazar, 
1997). Structuren binnen instituties kunnen er echter ook voor zorgen dat het voor studenten uit lagere 
sociaaleconomische omgevingen lastiger is om een vertrouwensrelatie op te bouwen met docenten 
en studieadviseurs. Beperkende structuren zijn bijvoorbeeld bureaucratische processen en de 
vluchtigheid van contact met docenten en studieadviseurs (Stanton-Salazar, 1997). 

Factoren die een rol spelen bij het maken van een studiekeuze kunnen ook gevonden worden 
in de context van het hoger onderwijs (iii). Om te beginnen kunnen hoger onderwijsinstellingen een 
bron van informatie zijn voor studenten en hun families over studiemogelijkheden. Deze informatie 
kan passief zijn, zoals de locatie van de instelling (bijvoorbeeld dichtbij huis van de student) 
(McDonough et al., in Perna, 2006). Hoger onderwijsinstellingen kunnen informatie ook actief 
overbrengen door marketing en werving (Simoes & Soares, 2010). Ten tweede kunnen kenmerken van 
hoger onderwijsinstellingen de studiekeuze beïnvloeden. Studenten hebben een voorkeur voor een 
type hoger onderwijsinstelling dat past bij hun persoonlijke en sociale identiteit (Nora, 2004). Een 
volgende manier waarop hoger onderwijsinstellingen de studiekeuze van studenten kunnen 
beïnvloeden is door de mogelijkheid om te selecteren aan de poort. Hoger onderwijsinstellingen 
kunnen bepalen wie er instroomt en wie niet. Tot slot beïnvloeden hoger onderwijsinstellingen de 
studiekeuze door de beschikbaarheid van opleidingsplaatsen. Als er meer vraag is naar 
opleidingsplaatsen in het hoger onderwijs dan dat er plaatsen beschikbaar zijn, dan kan dit 
bijvoorbeeld leiden tot competitie voor beschikbare plaatsen. 

Factoren die een rol spelen bij het maken van een studiekeuze kunnen ten slotte gevonden 
worden in de sociale, economische, en beleidscontext (iv). Veranderingen in de sociale context (zoals 
demografische veranderingen), de economische situatie (zoals het werkloosheidspercentage) en 
beleid (zoals een verandering in studiefinancieringsstelsel) kunnen, direct en indirect via de andere 
contextuele lagen, de studiekeuze van jongeren beïnvloeden (Perna, 2006). 

We gebruiken het studiekeuzeprocesmodel van Perna (2006) (Figuur A) als raamwerk om het 
proces van zelfselectie door jongeren aan de poort van het hoger onderwijs te onderzoeken. De 
veronderstelling is dat het zelfselectieproces is ingebed in diverse contextuele lagen zoals omschreven 
door Perna (2006) en dat factoren binnen en tussen de contextuele lagen interacteren (Whitty et al., 
2015) die het uiteindelijke besluit van een jongere beïnvloeden. 

 
1.2 Vraagstelling in het huidige onderzoek 

Veel onderzoek naar de toegankelijkheid van het hoger onderwijs is gericht op verschillen in 
studiesucces van (diverse) studenten (e.g., Richardson et al., 2012; Schneider & Preckel, 2017). Er is 
echter tot op heden nauwelijks onderzoek gedaan naar de toegankelijkheid van het hoger onderwijs 
in relatie tot het individuele keuzeproces van jongeren, dat mogelijk zelf-selecterend kan werken. Met 
andere woorden, het is nauwelijks bekend hoe jongeren de keuze om wel of niet te gaan studeren in 
het hoger onderwijs maken en welke factoren volgens hen een rol spelen in dit keuzeproces. Ook is 
onvoldoende  bekend of  zelfselectie,  i.e. het niet kiezen  voor  de hoogst mogelijke vervolgopleiding, 



I n l e i d i n g | 11 
 

 

 

samenhangt met achtergrondkenmerken van jongeren, zoals geslacht, sociaaleconomische 
achtergrond en migratieachtergrond. Om te onderzoeken wat de factoren zijn die ervoor zorgen dat 
gekwalificeerde jongeren de stap naar de hoogst mogelijke vervolgopleiding niet maken, en wat 
verklarende mechanismen zijn in Nederland, voerden we een systematische literatuurreview van 
bestaande internationale reviews (i.e. een meta-review) uit gevolgd door een review van de 
Nederlandse literatuur. Op basis hiervan beoogden we de eerste onderzoeksvraag te beantwoorden, 
namelijk: 

 
1. Wat zijn factoren en mechanismen in het besluit van gekwalificeerde jongeren om niet te gaan 

studeren in het hoger onderwijs? 
 

We beoogden in onze meta-review zowel generieke als specifieke factoren voor diverse groepen 
studenten te onderzoeken. We maken een onderscheid tussen faciliterende en belemmerende 
factoren die de keuze voor de hoogst mogelijke vervolgopleiding van jongeren beïnvloeden. 

 
Om de complexiteit van de keuze om niet voor de hoogst mogelijke vervolgopleiding te kiezen beter 
te begrijpen, voerden we naast de literatuurreviews aanvullende kwalitatieve casestudies uit om de 
tweede onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden, namelijk: 

 
2. Welke betekenis geven jongeren aan de factoren en mechanismen zoals vastgesteld in de 

literatuurstudie in het besluit om niet te gaan studeren in het hoger onderwijs? 
 

De inzichten van de literatuurreviews en de casestudies kunnen bijdragen in het formuleren van de 
toekomstige onderzoekagenda naar zelfselectie. Met name als er een relatie wordt gevonden met 
sociale achtergrondfactoren, en zelfselectie als probleem gezien kan worden, is het van belang een 
onderzoekagenda te formuleren die meer inzicht geeft in factoren die de toegankelijkheid van het 
hoger onderwijs betreffen. Toegankelijkheid van het onderwijs is van cruciaal belang voor het optimaal 
benutten van talent in de Nederlandse samenleving en economie. 

 
1.3 Leeswijzer 

Hoofdstuk 2 gaat in op de onderzoeksmethoden gebruikt om relevante literatuur te zoeken, ordenen, 
en analyseren en om de casestudies te realiseren en analyseren. Hoofdstuk 3 gaat in op de eerste 
onderzoeksvraag, waarbij aan de hand van de gevonden (inter)nationale literatuur relevante factoren 
en mechanismen voor zelfselectie aan de poort van het hoger onderwijs door jongeren worden 
gepresenteerd. We lichten de literatuurbevindingen toe in een integraal (inter)nationaal overzicht 
volgens de vier contextuele lagen uit het conceptuele model van Perna (2006). In hoofdstuk 4 
presenteren we drie casestudies waarin we nader ingaan op hoe het zelfselectieproces bij jongeren 
plaatsvindt. Hiervoor hanteren we een triangulatie van het zelfselectieproces door de 
interviewbevindingen van de jongere, van een van zijn/ haar ouders en van een betrokken mentor van 
school te combineren tot één narratief per vooropleiding (mbo, havo, vwo). Het rapport sluit af met 
een conclusie en over de literatuur- en casestudie bevindingen inclusief enkele aanbevelingen voor 
vervolgonderzoek en beleid. 
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2. Methoden 
 

2.1 Systematisch literatuuronderzoek 

Om factoren en mechanismen te identificeren die van invloed zijn op de beslissing van gekwalificeerde 
jongeren om niet naar het hoger onderwijs te gaan (onderzoeksvraag 1), hebben we twee 
systematische literatuuronderzoeken uitgevoerd: een meta-review in de internationale literatuur en 
een literatuuronderzoek in de Nederlandstalige literatuur. Hierbij hebben we de stappen identificatie, 
screening, geschiktheid en inclusie gehanteerd zoals voorgesteld in de PRISMA-richtlijnen van Moher 
en collega’s (2009). Uit deze systematische literatuuronderzoeken volgt een narratieve synthese van 
resultaten (Popay et al., 2006). 

We hebben een meta-review van de internationale literatuur gehanteerd omdat, gezien de 
omvang van de internationale literatuur, we ons richtten op bestaande internationale reviews en 
meta-analyses over factoren en/of mechanismen die de toegankelijkheid en/of instroom in het hoger 
onderwijs beïnvloeden. 

In beide literatuuronderzoeken hebben we aangenomen dat factoren die van invloed zijn op 
wel of niet instromen in het hoger onderwijs kunnen worden geïnterpreteerd als factoren die van 
invloed zijn op de keuze van jongeren om wel of niet te studeren in het hoger onderwijs, i.e. factoren 
die een rol spelen in het zelfselectieproces. 

Identificatie van relevante internationale literatuur (meta-review) 

Om te beginnen hebben we gezocht naar internationale systematische reviews of meta-analyses over 
zelfselectie en instromen in het hoger onderwijs. In mei 2020 hebben we de gekozen elektronische 
databases ERIC (via Proquest), Web of Science, Scopus, PsychInfo (via OVID) en PubMed doorzocht met 
de volgende (combinaties van) Engelse zoektermen: ("systematic review" OR "comparative analysis" 
OR "research review" OR “meta analy*” OR meta-analy* OR "meta study" OR "effect size") AND 
("higher education" OR "post compulsory" OR “post-compulsory” OR college OR university OR 
undergraduate OR “post secondary” OR post-secondary OR “tertiary education”) AND (self-select* OR 
“admission choice” OR “college decision” OR “study decision” OR “admission decision” OR “decision 
to attend” OR “plan to attend” OR “university aspiration*” OR “educational aspiration*” OR “college 
aspiration*” OR “postsecondary planning” OR “educational expectation*” OR “college expectation*” 
OR “college readiness” OR “university readiness” OR “readiness for” OR participation OR access OR 
admission OR enrolment OR enrollment OR barrier* OR transition*). 

Om het uiteindelijke aantal internationale reviews en meta-analyses te selecteren hebben we 
de volgende exclusiecriteria gehanteerd (zie Bijlage A, Tabel A1): publicaties (a) die gepubliceerd zijn 
vóór 2009 of na 2019; (b) die niet in het Engels geschreven zijn; (c) waarin de onderzoekspopulatie niet 
gekwalificeerd is om deel te nemen aan het hoger onderwijs volgens definitie van UNESCO Institute 
for Statistics (UIS, 2012), d.w.z. hoger secundair onderwijs, postsecundair niet-tertiair onderwijs, of 
bachelor- of gelijkwaardig niveau; (d) die niet gericht zijn op het identificeren van individuele of 
systematische factoren en / of mechanismen die de zelfselectie van jongeren naar het hoger onderwijs 
beïnvloeden; (e) die geen systematische review (kwalitatieve, kwantitatieve of mixed methode) of 
meta-analyse betroffen; (f) die niet voldoen aan de normen voor het rapporteren van systematische 
reviews of meta-analyses (Moher et al., 2009); (g) die niet beschikbaar zijn voor het onderzoeksteam, 
zelfs niet na nadere uitvraag. 

Alle systematische reviews die aan de inclusiecriteria voldeden, werden in onze bevindingen 
meegenomen. In totaal werden tien overzichtsonderzoeken geïncludeerd in het internationale 
literatuuronderzoek  (zie  Figuur  B).  Internationale onderzoeken werden vooral geëxcludeerd omdat 
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instroom in of toegang tot het hoger onderwijs niet als uitkomstmaten werden gebruikt, maar zich in 
plaats daarvan richtten op retentie of uitval. Ook werden onderzoeken geëxcludeerd als ze niet 
voldeden aan de methodologische criteria, zoals het ontbreken van een systematische manier van het 
rapporteren van de review resultaten. Nederlandse onderzoeken werden hoofdzakelijk uitgesloten 
omdat de resultaten niet rapporteerden in hoeverre de beschreven factoren of mechanismen van 
invloed zijn op de keuze om wel/niet door te stromen naar het hoger onderwijs of omdat de resultaten 
niet data-gedreven waren. 

De uiteindelijke selectie van internationale overzichtsonderzoeken bevatte acht systematische 
reviews (INT5, INT8, INT12, INT14, INT15, INT17, INT18, INT19) en twee meta-analyses (INT3, INT16), 
gepubliceerd tussen 2011 en 2019 (zie Bijlage B, Tabel B1 voor een samenvatting). Elk 
overzichtsonderzoek bevatte tussen de vijf en 191 onderzoeken. Drie overzichtsstudies gingen over 
toegang tot of instroom in het hoger onderwijs van de algemene studentpopulatie (INT12, INT16, 
INT19), twee overzichtsstudies richtten zich op studenten met ondersteuningsbehoeften (INT5, INT8), 
en vijf overzichtsstudies onderzochten ondervertegenwoordigde groepen in het hoger onderwijs 
(INT3, INT14, INT15, INT17, INT18), zoals studenten uit etnische minderheidsgroepen, eerste 
generatiestudenten in het hoger onderwijs en/of studenten met een lage sociaaleconomische status 
(SES). De onderzoeken identificeerden ofwel algemene factoren gerelateerd aan instroom in en 
toegang tot het hoger onderwijs over de contextuele lagen heen (INT12, INT15, INT17, INT18) of 
richtten zich specifiek op transitieprogramma’s in scholen en gemeenschappen (INT3, INT8, INT14, 
INT19), en/of in het hoger onderwijs (INT5, INT14, INT16). Zeven van de tien internationale 
overzichtsstudies bestudeerden enkel de Verenigde Staten (INT3, INT5, INT14, INT17, INT19) en/of het 
Verenigd Koninkrijk (INT15, INT18) als onderwijscontext. De overige drie overzichtsstudies 
rapporteerden over internationale onderwijscontexten in voornamelijk Westerse landen, zoals 
Canada, Australië of Nederland (INT8, INT12, INT16). 

 
Figuur B. 

 
Grafische samenvatting van de meta-review van internationale literatuur 
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Identificatie van relevante Nederlandstalige literatuur 

In aanvulling op de systematische internationale meta-review hebben we gezocht naar Nederlandse 
publicaties over zelfselectie door jongeren voor de poort van het hoger onderwijs om te voorzien in de 
behoefte aan een vergelijkend overzicht van Nederlands onderzoek. We hebben gezocht in de meest 
relevante databases voor deze aanvullende zoekopdracht, namelijk ERIC en SCOPUS. De 
zoektermenset ("systematic review" OR "comparative analysis" OR "research review" OR “meta 
analy*” OR meta-analy* OR "meta study" OR "effect size") hebben we uit de zoekopdracht verwijderd, 
en de zoekopdracht werd aangevuld met de termen ‘Dutch’ en ‘Netherlands’. Uit deze zoekopdracht 
bleek dat er geen nieuwe studies naar voren kwamen. 

Aangezien het in de elektronische databases, zoals gebruikt voor het internationale 
literatuuronderzoek, niet mogelijk is om Nederlandstalige zoektermen te gebruiken en 
Nederlandstalige tijdschriften niet konden worden doorzocht, hebben we het Nederlandse 
literatuuronderzoek digitaal handmatig vervolgd. Ten eerste hebben we relevante Nederlandstalige 
wetenschappelijke artikelen gezocht via websites van de tijdschriften Pedagogische Studiën en 
Tijdschrift voor Hoger Onderwijs & Management. Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs viel af, omdat 
jaargangen niet beschikbaar waren ten tijde van het literatuuronderzoek. Ten tweede hebben we twee 
Nederlandse elektronische databases over onderwijsonderzoek doorzocht, namelijk de ‘NRO- 
projectendatabase onderwijsonderzoek’ en de ‘HBO kennisbank’. Omdat dit slechts beperkt zicht gaf 
op de mogelijk aanwezige publicaties (zie Figuur C), zijn we via andere bronnen verder gaan zoeken, 
startend bij Narcis, de wetenschappelijke informatieportal van Nederland. We hebben in Narcis 
opgezocht welke Nederlandse onderzoeksorganisaties zijn verbonden aan de wetenschap en 
publiceren over onderwijs (i.e. classificatie ‘organisatie’ + ‘onderwijskunde’). Dit waren 149 
organisaties. Deze organisaties zijn nader bestudeerd op type organisatie en onderzoeksfocus. 
Organisaties zijn uitgesloten (bijlage C, Tabel C1) indien zij (a) een afdeling of vakgroep bleken te zijn 
van een hoger onderwijsinstelling die hoofdzakelijk publiceren in internationale tijdschriften; (b) zich 
specifiek richten op andere populaties dan jongeren die gekwalificeerd zijn om in te stromen in het 
hoger onderwijs, of zich specifiek richten op een ander onderwerp dan instroom het hoger onderwijs; 
(c) geen publicaties beschikbaar waren via de website van de betreffende organisatie. Op basis van 
deze exclusiecriteria bleven 13 organisaties (zie Bijlage D, Tabel, D1) over om nader te bestuderen. Via 
de HBO kennisbank database kwamen drie lectoren naar voren die een onderzoekslijn hebben 
gerelateerd aan zelfselectie in het hoger onderwijs. Gezien de leading role van lectoren in het 
onderwijsonderzoeksveld is van deze personen de publicatielijst via google scholar en de websites van 
de lectoraten handmatig doorzocht op relevante publicaties. 

Via websites van de geselecteerde organisaties, tijdschriften, databases en lectoren hebben 
we publicaties gezocht met de volgende zoektermen: review; overzichtsstudie; meta-analyse; 
effectgrootte; vergelijk; rapport; studie; participatie; participeren; toegang; toegankelijk; toelating; 
toelaatbaarheid; aanmelden; deelnemen; inschrijving; obstakels; voorbereiding; transitie; 
doorstroom; poort; instroom; zelfselectie; studiekeuze; besluit; ambities; selectie; aspiratie; 
onderwijsloopbaan; onderwijscarrière; onderwijsverwachting; schoolgeschiktheid; onderwijsambitie; 
hoger onderwijs; ho, tertiair onderwijs; post-initieel onderwijs; universiteit; wo; hogeschool; hbo; 
bachelor; middelbare school; scholieren; secundair onderwijs; voortgezet onderwijs; vo; vwo; havo; 
mbo; eerstejaars; propedeuse. Omdat de websites van de geselecteerde organisaties niet via een 
wetenschappelijk zoeksysteem met zogenoemde ‘boolean operators’ (zoals AND, OR, NOT) kon 
worden doorzocht, zijn alle zoektermen per website afzonderlijk toegepast. 
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We hebben de volgende exclusiecriteria geformuleerd om het definitieve aantal Nederlandse 
publicaties te selecteren (zie Bijlage C, Tabel C1): (a) publicaties die niet peer-reviewed zijn door een 
wetenschappelijke tijdschriftredactie of begeleidingscommissie; (b) publicaties gepubliceerd voor 
2009 of na 2019 in andere talen dan het Nederlands of Engels; (c) de onderzoekspopulatie is niet 
gekwalificeerd om deel te nemen aan het Nederlandse hoger onderwijs; (d) de onderzoekspopulatie 
is niet (helder genoeg) gespecificeerd in de publicatie; (e) publicaties die gericht zijn op factoren en/of 
mechanismen die niet gericht zijn op het identificeren van individuele of systematische factoren en / 
of mechanismen die de zelfselectie van jongeren naar het hoger onderwijs beïnvloeden; (f) publicaties 
die geen resultaten bevatten over empirische data verzameld voor die gepubliceerde studie (i.e. niet 
data-driven); (g) publicaties die niet beschikbaar zijn via de website van de organisatie, ook niet na 
navraag bij de betreffende organisatie. 

Alle rapporten die aan de inclusiecriteria voldeden, werden in onze bevindingen meegenomen. 
In totaal werden 20 studies geïncludeerd in het Nederlandse literatuuronderzoek (Figuur C). De 
definitieve selectie van Nederlandse studies bestond uit één Engelstalig wetenschappelijk 
tijdschriftartikel over de Nederlandse context (NL68), twee Engelstalige wetenschappelijke rapporten 
die rapporteerden over een vergelijking tussen Europese landen inclusief Nederland (NL20, NL44) en 
17 Nederlandstalige rapporten gepubliceerd tussen 2010 en 2019 (NL7, NL9, NL12, NL16, NL23, NL28, 
NL30, NL31, NL50, NL52, NL54, NL61, NL72, NL80, NL87, NL95, NL96; zie Bijlage B, Tabel B2 voor een 
samenvatting). Alle geïncludeerde studies gingen over factoren van invloed op de instroom in het 
hoger onderwijs. Daarnaast gingen acht studies specifiek in op redenen om wel/niet te gaan studeren 
in het hoger onderwijs of hoogst mogelijke vervolgopleiding (NL7, NL16, NL23, NL52, NL54, NL72, NL80, 
NL87). Tien studies waren gericht op landelijke doorstroom (mbo, havo en vwo) naar het hoger 
onderwijs  (hbo  of  wo)  (NL7,  NL9,  NL20,  NL28,  NL30,  NL31,  NL44,  NL68,  NL95,  NL96).  Zeven 
onderzoeken bevatten informatie over de doorstroom van mbo naar hbo (NL12, NL16, NL23, NL50, 
NL52, NL54, NL80), één studie ging o.a. in op de overstap havo-mbo (NL16), en zeven studies gingen 
(o.a.) in op de overstap vwo-hbo (NL7, NL23, NL30, NL61, NL72, NL87, NL96). Geen enkele 
geselecteerde Nederlandse studie ging uitsluitend in op jongeren met een migratieachtergrond, 
eerste-generatiestudenten in het hoger onderwijs of jongeren met een lage SES. Deze 
achtergrondfactoren zijn hoofdzakelijk in vergelijking met andere groepen bestudeerd. 
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Figuur C. 

 
Grafische samenvatting van het Nederlandse literatuuronderzoek 

 
 
 

 

  
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Analyse van internationale en Nederlandse literatuur 

Na het bepalen van het definitieve aantal geïncludeerde studies voor het literatuuronderzoek, hebben 
we een narratieve synthese van resultaten uitgevoerd (Popay et al., 2006). We hebben onderscheid 
gemaakt naar factoren die jongeren faciliteren om te kiezen voor de hoogst mogelijke opleiding en 
factoren die jongeren belemmeren om te kiezen voor de hoogst mogelijke opleiding (zie Mocca et al., 
2019; See et al., 2011). We hebben de beschreven relaties per onderzoek bestudeerd en de resultaten 
geordend naar de vier contextuele lagen van ons conceptueel model zoals beschreven in de inleiding: 
(1) de habitus van het individu; (2) de school en wijk context; (3) de context van het hoger onderwijs; 
en (4) de bredere sociale, economische en beleidscontext. Vervolgens zijn per contextuele laag 
onderzoeksresultaten gebundeld die betrekking hadden op dezelfde factor of variabele. Zo zijn in de 
contextuele laag ‘habitus’ bijvoorbeeld alle onderzoeksresultaten over sociaal-economische status, 
migratieachtergrond, eerste generatiestudent, sekse, persoonlijke capaciteiten en ambities en sociaal 
en cultureel kapitaal gebundeld. In de contextuale laag over de school en wijkcontext zijn resultaten 
gebundeld die betrekking hebben op hoe ervaringen met peers en docenten/schoolpersoneel de keuze 
om wel of niet in te stromen beïnvloedt, wat de invloed is van ondersteuningsprogramma’s op school- 
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en wijkniveau en de invloed van adviezen vanuit het voortgezet en hoger onderwijs aan jongeren om 
wel of niet te kiezen voor de hoogst mogelijke opleiding. In de context van het hoger onderwijs zijn 
resultaten gebundeld over de invloed van transitieprogramma’s, steun van HO-instellingen bij de 
studiekeuze en de invloed van selecterende maatregelen aan de poort op het besluit van jongeren om 
wel of niet te kiezen voor hoger onderwijs. Tot slot zijn in de brede sociale, economische en 
beleidscontext resultaten gebundeld over de invloed van beurzen, het leenstelsel, de gepercipieerde 
baankans, ingevoerde beleidsmaatregelen in Nederland en de invloed van vroege selectie in het 
primair en voortgezet onderwijs op de keuze om wel of niet te starten in het hoger onderwijs. De 
narratieve synthese is in consultatie en discussie met het volledige onderzoeksteam uitgevoerd. 

 
2.2 Casestudie onderzoek 

 

Participanten en procedure 

Ter aanvulling op de literatuurstudie is een casestudie onderzoek gedaan naar Nederlandse jongeren 
die gekwalificeerd zijn om te studeren in het hoger onderwijs, maar dit niet doen. Participanten waren: 
i) een havist (man) die doorstroomde naar het mbo in plaats van het hbo; ii) een vwo’er (vrouw) die 
doorstroomde naar het hbo in plaats van de universiteit; en iii) een mbo’er (vrouw) die niet 
doorstroomde naar het hbo, en van iedere jongere een van de ouders en een docent (havo, vwo en 
mbo). In totaal zijn negen interviews gehouden. Één jongere was woonachtig in Midden-Nederland, de 
andere twee jongeren waren woonachtig in Midden-Oost-Nederland. 

De respondenten zijn geworven via het netwerk van het onderzoeksteam. Oproepen aan 
decanen in het voortgezet onderwijs en coaches in de particuliere dienstverlening van 
loopbaanbegeleiding leidden tot diverse potentiële respondenten, waarvan uiteindelijk drie jongeren 
zijn geselecteerd. De jongeren, ouders en docenten zijn telefonisch en per mail geïnformeerd over het 
onderzoek. De interviews met de jongeren en ouders vonden plaats bij de jongere thuis of op de 
opleidingslocatie. Twee docenten zijn online via Microsoft Teams geïnterviewd en 1 docent op de 
opleidingslocatie. De individuele interviews duurden gemiddeld 63 minuten. 

De jongeren zijn geselecteerd naar opleidingsniveau (mbo, havo, vwo), sociaal-economische 
status van het gezin en geslacht. Tevens is expliciet gekeken naar spreiding van de jongeren over 
diverse scholen in Nederland zodat niet een eenzijdig schoolbeeld is ontstaan. Indien mogelijk is de 
voorkeur gegeven aan een meisje uit de havo of het vwo en jongeren met laagopgeleide ouders 
vanwege de resultaten uit de literatuurstudie. Tevens was het een voorwaarde dat de jongere expliciet 
een afweging had gemaakt tussen mbo en hbo of hbo en wo. Dit is middels een kort 
kennismakingsgesprek per telefoon vooraf gecontroleerd per jongere. 

Deelname aan de interviews was voor alle respondenten vrijwillig en kon worden ingetrokken 
tot het einde van de looptijd van het onderzoek. Alle respondenten hebben een informed 
consentformulier ondertekend waarin zij toestemming geven voor afname en opname van het 
interview, het bewaren van de audio-opname totdat het pseudoanonieme transcript gereed was en 
archivering van het transcript voor tien jaar. Tevens hebben de jongeren toestemming gegeven voor 
benadering van een (van de) ouder(s) en een docent/mentor. Alle respondenten hebben na afloop van 
het interview een cadeaubon ontvangen. 

Interview protocol 

De interviews waren semigestructureerd aan de hand van een topic-lijst (zie Bijlage E). Aan elke 
respondent zijn achtergrondgegevens uitgevraagd (zoals leeftijd, opleidingsniveau in het gezin, type 
middelbare school of mbo-opleiding). Vervolgens is de onderwijsloopbaan van de respondent tot nu 
toe besproken, het besluit om niet de hoogst mogelijke vervolgopleiding te kiezen, en welke factoren 
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daar een rol in speelden. Elke respondent heeft dit vanuit eigen perspectief uitgebreid mogen 
toelichten (in aparte interviews) waardoor een genuanceerd beeld ontstond van de keuze om niet door 
te stromen naar de hoogst mogelijke vervolgopleiding op basis van de vooropleiding. Alle interviews 
zijn met toestemming pseudoanoniem verbatim uitgewerkt voor nadere analyse. 

Analyse 

Voor de casestudie hebben we een narratieve analyse (Riessman, 2008) toegepast, waarbij we ons 
richtten op welke factoren en mechanismen in de context van de jongere bijdroegen aan de keuze om 
niet te kiezen voor het hoogste opleidingsniveau. In de interviews is bestudeerd hoe de keuze over de 
tijd heen tot stand is gekomen, welke factoren in welke contextuele laag (Perna, 2006) aanwezig zijn 
en hoe sterk de invloed hiervan is op het besluit. We hebben ons eerst gericht op de unieke situatie 
van elke jongere (i.e. niet gezocht naar gemene delers bij alle jongeren) om de werking van diverse 
factoren samen, de mechanismen, goed te kunnen bestuderen. Vervolgens zijn terugkerende thema’s 
in de verhalen van de respondenten geanalyseerd als overkoepelende mechanismen in het besluit om 
niet de hoogst mogelijke opleiding te kiezen. Aan de hand van de literatuurresultaten en de 
interpretatie van de onderzoekers zijn de mechanismen in het beslissingsproces beschreven. Omdat 
het een narratieve aanpak betreft, is er sprake van subjectiviteit bij interpretatie van de interviews 
(Riessman, 2008), die helder in de resultaten wordt beschreven. 
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3. Onderzoek naar zelfselectie bij de instroom naar hoger onderwijs 
In antwoord op de eerste onderzoeksvraag over factoren die de zelfselectie van studenten in het hoger 
onderwijs beïnvloeden, delen we de factoren in volgens de vier contextuele lagen van het conceptueel 
model van Perna (2006) (zie Figuur A): 1) de habitus; 2) de peers, school en wijk context; 3) de hoger 
onderwijs context; en 4) de bredere sociale, economische, en beleidscontext. Factoren kunnen zowel 
als facilitator (i.e. stimulans) en/of als barrière (i.e. obstakel) functioneren in het zelfselectieproces (cf. 
Mocca et al., 2019; See et al., 2011). Waar mogelijk lichten we dit concreet toe. Verder, indien 
geconstateerd, belichten we hoe de factoren in het bijzonder gelden voor bepaalde groepen 
studenten, zoals studenten met een migratieachtergrond, studenten met een 
ondersteuningsbehoefte, en studenten met een specifieke vooropleiding (bijvoorbeeld mbo). Waar 
relevant beschrijven we de nationale context waarin resultaten zijn gevonden. Hoger 
onderwijssystemen, de arbeidsmarktsituatie en sociaaleconomisch beleid verschillen namelijk tussen 
diverse landen. We besteden daarbij speciale aandacht aan het onderzoek dat in Nederland is verricht. 

 
3.1 Habitus 

Om te beginnen worden bevindingen gerelateerd aan demografische variabelen besproken, om 
vervolgens te beschrijven wat de resultaten zijn op het gebied van cultureel en sociaal kapitaal. 

Sociaaleconomische status 

Uit internationale en Nederlandse studies bleek dat het hebben van een hoge sociaaleconomische 
status (SES), namelijk het hebben van hoogopgeleide ouders en een relatief hoog huishoudelijk 
inkomen, bijdraagt aan het instromen in het hoger onderwijs van studenten (INT15, INT17, INT12, 
NL80, NL40, NL30, NL9, NL68). In Nederland geldt dit met name voor mbo-studenten (NL44, NL95, 
NL96). Internationaal onderzoek liet bovendien zien dat een lage SES, in combinatie met tegenvallende 
verwachte opbrengsten van het studeren in het hoger onderwijs, de instroom in het hoger onderwijs 
belemmert (INT12). Havo- en vwo-gediplomeerde jongeren met laagopgeleide ouders kiezen minder 
vaak voor het hoogst mogelijke opleidingsniveau (NL68, NL23) dan diezelfde jongeren met 
hoogopgeleide ouders. Opvallend is dat mbo- en vwo-jongeren uit de laagste inkomensgroep relatief 
vaak kiezen voor een studie in het HO (NL31) vergeleken met de andere inkomensgroepen. Een lage 
SES is dus voor bepaalde jongeren een stimulans om juist te kiezen voor de hoogst mogelijke opleiding. 
Verder toonden registerdata aan dat met name havo-gediplomeerden met hoogopgeleide ouders 
vaker voor een tussenjaar kiezen of doorstromen naar het vwo in plaats van naar het hbo (NL31). 
Jongeren die doorstromen van vwo naar hbo hebben vaker een lagere SES dan jongeren die 
doorstromen van vwo naar wo (NL72, NL87). 

Verder laat Nederlands onderzoek zien dat financiële belemmeringen en liever willen werken 
dan studeren belangrijke barrières voor mbo-studenten zijn (NL96, NL95, NL54, NL16, NL80, NL44). 
Financiële belemmeringen blijken vooral een barrière te vormen voor oudere mbo-studenten (NL23): 
hoe ouder, hoe meer financiële verplichtingen waardoor betaald werken waarschijnlijk belangrijker is 
dan studeren. Studenten die de eerste generatie in het hoger onderwijs zijn lijken meer leenaversie te 
ervaren (NL96), maar an sich lijkt leenaversie geen doorslaggevende rol te spelen in de keuze om door 
te stromen van mbo naar hbo (NL96). Uit NL16 blijkt dat met name mbo-jongeren met een 
migratieachtergrond verder studeren in het hbo te duur vinden. 
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Studenten met een migratieachtergrond en eerste generatiestudenten in het hoger onderwijs 
Uit de internationale literatuur blijkt dat migratieachtergrond geen belemmerde of faciliterende factor 
is voor jongeren om te gaan studeren in het hoger onderwijs (INT15). Internationale onderzoeken 
toonden aan dat voor studenten met en zonder migratieachtergrond SES een goede voorspeller was 
van instroom in het hoger onderwijs (INT12, INT15, INT17). Op basis hiervan kunnen we aannemen dat 
mechanismen die een lage SES verbinden met een lage instroom in het hoger onderwijs vergelijkbaar 
zijn voor studenten met een migratieachtergrond en studenten zonder een migratieachtergrond. 

Nederlandse onderzoeken tonen aan dat in alle diploma-groepen (mbo, havo en vwo) jongeren 
met een migratieachtergrond vaker doorstromen naar de hoogst mogelijke vervolgopleiding dan 
jongeren met een Nederlandse of anderszins westerse achtergrond (NL30, NL31). Met name mbo- 
jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond stromen vaker door naar het hbo dan mbo- 
jongeren zonder migratieachtergrond (NL7, NL31, NL96). Bij invoering van het leenstelsel leek het 
doorstroomverschil tussen mbo-studenten met en zonder migratieachtergrond kleiner te worden 
(NL23), maar recentelijk is dat alweer gestabiliseerd; mbo-studenten met een migratieachtergrond 
stromen nog steeds vaker naar het hbo door dan mbo-studenten zonder migratieachtergrond (NL96). 
Vwo-jongeren zonder migratieachtergrond stromen vaker door van vwo naar hbo dan jongeren met 
een migratieachtergrond. Vwo’ers met een migratieachtergrond lijken dus ambitieuzer te kiezen dan 
vwo’ers zonder migratieachtergrond (NL30, NL72, NL87). 

Diverse Nederlandse onderzoeken tonen aan dat jongeren die de eerste in het gezin zijn die 
gaan studeren in het hoger onderwijs (i.e. eerste generatiestudenten) minder vaak doorstromen naar 
het hoger onderwijs, en dat geldt met name voor mbo’ers (NL7, NL16, NL31, NL96). Eerste generatie 
havisten en vwo’ers stromen af (NL23) en eerste generatie mbo’ers gaan liever werken (NL16). Verder 
blijkt uit de literatuur dat mbo-jongeren het vaakst laagopgeleide ouders hebben, gevolgd door 
havisten, en vwo-jongeren hebben het minst laagopgeleide ouders (NL7, NL23). De factor ‘eerste 
generatiestudent’ lijkt dus al bepalend te zijn voor de kans op doorstroom naar hoger onderwijs bij de 
instroom voor het voortgezet onderwijs. 

Jongeren met een migratieachtergrond zijn vaker eerste generatiestudent dan jongeren 
zonder migratieachtergrond (NL7). Uit de literatuur wordt echter niet duidelijk wat dit betekent voor 
zelfselectie aan de poort (i.e. of jongeren met een migratieachtergrond die eerste generatiestudent 
zijn minder doorstromen naar hoger onderwijs dan jongeren met een migratieachtergrond die niet 
eerste generatiestudent zijn). Alleen NL16 wijst aan dat mbo-jongeren met een migratieachtergrond 
meer ouderlijke druk lijken te ervaren om naar het hbo te gaan dan eerste generatie-mbo-jongeren. 

Kortom, het hebben van een migratieachtergrond is een stimulerende factor voor jongeren 
om te kiezen voor het hoogst mogelijke niveau in het hoger onderwijs. Daarentegen speelt een lage 
SES, met daarbij laagopgeleide ouders waardoor jongeren de eerste in hun familie zijn die naar het 
hoger onderwijs zouden gaan, een belemmerende rol in de keuze voor hoger onderwijs. 

Verder blijkt dat studenten met een migratieachtergrond (NL7, NL30) en jongeren met 
laagopgeleide ouders (NL30) minder vaak studeren aan een opleiding waarvoor een selectieprocedure 
geldt. Jongeren met een lage SES en/of laagopgeleide ouders lijken dus minder ambitieus te kiezen 
en/of te worden afgeschrikt door selectieprocedures. 

Geslacht 

Uit een Nederlands onderzoek blijkt dat van alle 16-jarigen in 2007, na zes jaar (in 2013) meer vrouwen 
dan mannen hebben deelgenomen aan het hoger onderwijs (NL95). Als we echter afzonderlijk naar de 
mbo-, havo- en vwo-gediplomeerden kijken, stromen jaarlijks meer mannen dan vrouwen door naar 
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het hoger onderwijs (NL31, NL44, NL96). Als we specifiek de overstap vwo-hbo belichten, blijken meer 
vrouwen dan mannen deze overstap te maken (NL7, NL31, NL87, NL96). 

Uit internationaal onderzoek blijkt dat genderspecifieke verwachtingen nadelig kunnen 
uitwerken voor vrouwen om deel te nemen aan het hoger onderwijs. Druk van de familie of 
gemeenschap als het gaat om huwelijk of moederschap vormen een barrière om te gaan studeren in 
het hoger onderwijs voor vrouwen over het algemeen (INT12) en voor Britse vrouwen met een 
migratieachtergrond (INT15). Anderzijds wijst een Britse review uit dat vrouwen uit bepaalde etnische 
minderheidsgroepen in het VK zich juist inschreven voor het hoger onderwijs als ze verwachtten dat 
het volgen van hoger onderwijs een meerwaarde zou hebben voor hun privéleven 
(huwelijksvooruitzichten, moederschap) en/of carrière (INT15). 

Deze bevindingen leiden tot de aanname dat mechanismen op de intersectie tussen etnische 
minderheidsachtergrond en geslacht invloed kunnen hebben op zelfselectie. In Nederland zijn weinig 
resultaten bekend over de specifieke groep vrouwen met een migratieachtergrond. We weten dat zij 
beter presteren in het hoger onderwijs dan mannen met een migratieachtergrond (Inspectie van het 
Onderwijs, 2020), maar in hoeverre zij ander gedrag laten zien in de keuze voor hoger onderwijs, is 
niet duidelijk. 

Persoonlijke capaciteiten en ambities 

In het Perna model (2006) zijn de persoonlijke capaciteiten en ambities van jongeren een specifieke 
factor binnen de habitus laag die verwijst naar het menselijke kapitaal model. De assumptie is dat hoe 
beter de jongere is voorbereid op een opleiding in het hoger onderwijs, hoe meer kans er is dat de 
jongere daarvoor kiest (Perna, 2006). Voorbereiding interpreteren we als cognitieve indicatoren zoals 
studieprestaties (Robbins et al., 2004) en niet-cognitieve indicatoren zoals leergedrag en 
studiemotivatie (Richardson et al., 2012; Robbins et al., 2006). 

Sociale vaardigheden, individuele capaciteiten en persoonlijke motivatie vergroten de kans om 
te kiezen voor hoger onderwijs (INT12). Het tegenovergestelde is ook waar: een laag niveau van 
capaciteiten, weinig intrinsieke motivatie of ambitie belemmeren de keuze voor hoger onderwijs 
(INT12, INT15). Specifiek voor Amerikaanse en Britse jongeren uit etnische minderheidsgroepen bleken 
hoge individuele aspiraties, ambities en verwachtingen de keuze voor hoger onderwijs positief te 
beïnvloeden (INT15, INT17). Amerikaanse Latino jongeren die vakken op een hoger niveau volgen, 
goede eerdere studieprestaties hebben behaald en goed presteren op taalvakken, kiezen ook eerder 
voor hoger onderwijs (INT17). 

Uit Nederlands onderzoek blijkt dat jongeren met een relatief laag gemiddeld 
eindexamencijfer minder vaak doorstromen naar de hoogst mogelijke vervolgopleiding (NL31, NL96). 
Tevens blijkt, logischerwijs gezien het Nederlandse onderwijsstelsel, dat hoe hoger het schoolniveau 
dat werd gevolgd op zestienjarige leeftijd, des te vaker men doorstroomt naar het hoger onderwijs 
(NL9, NL23). Zo blijkt uit data van 2006 tot en met 2018 dat de examencijfers van vwo’ers die naar het 
hbo gaan lager zijn dan van de vwo’ers die naar het wo gaan (NL7, NL72, NL87). Vwo'ers op het hbo 
hebben vaker gedurende het voortgezet onderwijs een klas gedoubleerd (NL72, NL87). 

Specifiek voor mbo-jongeren blijkt dat een ondersteuningsbehoefte (zoals dyslexie) een 
barrière is om door te stromen naar het hbo (NL96). Ook denken ze vaak dat het hbo te moeilijk voor 
hen is (NL16), of hebben ze onvoldoende zelfvertrouwen dat ze goed zullen presteren op het hbo 
(NL16). Daarnaast heeft een groot deel van de mbo’ers de wens om te gaan werken (NL7, NL16, NL80, 
NL95, NL96). Achterliggende redenen om te willen werken zijn onder andere dat ze een baan hebben 
gevonden, ze niet weten wat ze moeten gaan studeren, geen hbo-diploma nodigen achten voor een 
baan of gewoonweg liever willen werken dan studeren (NL16, NL54, NL95). INT15 toont ook aan dat 
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voor Britse jongeren uit etnische minderheidsgroepen de wens om te gaan werken een barrière is om 
te kiezen voor hoger onderwijs. In NL16 werd geconstateerd dat met name eerste generatie mbo’ers 
zonder migratieachtergrond liever gaan werken. Specifiek voor havisten constateerden NL16 dat zij 
niet naar het hbo willen omdat ze klaar zijn met leren, nu niet verder willen studeren of liever naar het 
vwo gaan. 

De resultaten van NL87 suggereren dat jongeren een beperkt beeld vormen van de 
vervolgopties in het hoger onderwijs. Het lijkt erop dat factoren die de keuze voor hoger onderwijs wel 
stimuleren, zoals persoonlijke ambitie, uitdaging willen hebben, op zoek zijn naar kennisverrijking 
(NL52, NL54, mbo), niet willen werken (NL52), een betere positie op de arbeidsmarkt, en hogere 
maatschappelijke status en meer inkomen (NL7, NL52, NL54, NL96) meer effect hebben als die factoren 
worden aangereikt aan de jongeren vanuit de andere contextuele lagen. Met andere woorden: 
redenen of ambities om wel door te stromen lijken hoofdzakelijk te leven bij jongeren die deze optie 
wel zien, en niet te leven onder jongeren waarbij de optie om door te studeren minder voor de hand 
ligt. 

Cultureel kapitaal en sociaal kapitaal 

Zoals in de paragraaf over SES al duidelijk werd, wordt het gezin vaak genoemd als een belangrijke 
context die zelfselectie beïnvloedt, zowel in de internationale als Nederlandse literatuur (INT15, INT17, 
INT12, NL80, NL40, NL30, NL9, NL68). De stimulerende werking van het gezin is, naast financiële steun 
door ouders (NL80), ook zichtbaar in de grotere beschikbaarheid van cultureel en sociaal kapitaal door 
de familie, inclusief informatie, vaardigheden en kennis die jongeren helpen beter te integreren in de 
academische omgeving. Dit geldt met name voor eerste generatie-jongeren en jongeren met een 
migratieachtergrond (INT12). Een hoge waardering van onderwijs en een hoge mate van motiverende 
steun van ouders om vervolgonderwijs te volgen is essentieel in de keuze om te kiezen voor hoger 
onderwijs (INT12, INT15, NL7, NL96). Omgekeerd geldt ook dat een onstabiele gezinssituatie (INT12) 
een barrière is om te kiezen voor het hoger onderwijs. Belangrijk is dat weinig motiverende steun van 
ouders over het algemeen niet een belemmering (INT12) lijkt te zijn, maar wel in de groep mbo- 
jongeren die niet doorstromen naar hbo (NL96). 

Internationaal onderzoek laat zien dat voor jongeren uit etnische minderheden in het VK en de 
VS hoge gezinsdruk en hoge verwachtingen of ambities met betrekking tot onderwijs inschrijving in het 
hoger onderwijs kunnen stimuleren (INT15, INT17). Hoogopgeleide familieleden kunnen als rolmodel 
fungeren voor deze jongeren, en ook het vooruitzicht om het gezinsleven te verbeteren kan 
stimulerend werken (INT15). Dit geeft aan dat als ouders in staat zijn om hun kinderen van het nodige 
culturele kapitaal te voorzien, inclusief culturele kennis en manieren van de academische context 
(Bourdieu, 1986), de kans groter wordt dat een jongere zich inschrijft voor een ho-opleiding. Ouders 
die dit specifieke culturele kapitaal niet kunnen bieden, en lage ouderlijke waardering voor onderwijs 
laten zien of zelfs bezwaren, vormen belemmeringen voor jongeren met een migratieachtergrond om 
te kiezen voor hoger onderwijs (INT15). 

 

3.2 Peers, school en wijk context 

De tweede laag in het Perna model betreft de directe omgeving van de jongere buiten het gezin, 
namelijk de context van de peers, de school en de wijk. Met peers verwijzen we naar leeftijdsgenoten, 
klasgenoten of medestudenten van jongeren. 

Uit internationaal onderzoek blijkt dat positieve ervaringen met peers en docenten/ 
schoolpersoneel, inclusief hoge ervaren motivationele steun, een facilitator zijn voor de keuze om te 
gaan studeren in het hoger onderwijs (INT12). Tevens hadden peers met hoge aspiraties en peers met 
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kennis of informatie over het hoger onderwijs een faciliterende rol tijdens de transitie naar het hoger 
onderwijs (INT12). Deze bevindingen geven aan dat, in aanvulling op ouders en familie, ook docenten 
en peers waardevol sociaal cultureel kapitaal en andere niet-monetaire hulpbronnen kunnen bieden 
aan jongeren. 

Voor studenten met een lage SES en studenten uit een etnische minderheidsgroep in de UK en 
de VS droegen school- en wijkprogramma’s gericht op studiesucces positief bij aan de instroom in het 
hoger onderwijs (INT3, INT15, INT17). Ook Europees vergelijkend onderzoek laat zien dat voor 
jongeren met een lage SES begeleiding bij het oriënteren en kiezen van een hoger onderwijs studie 
stimulerend lijkt te werken op de keuze om te gaan studeren (NL20). Negatieve school ervaringen 
bleken echter een barrière te vormen voor het instromen in het hoger onderwijs, inclusief de 
ondervertegenwoordiging van studenten met een etnische minderheidsachtergrond en studenten met 
een lage SES in de onderwijsroutes naar het hoger onderwijs (INT15). 

Nederlands onderzoek laat zien dat mbo-studenten die reeds zijn gestart met een hbo- 
opleiding, minder transitie-ondersteuning hebben ervaren vanuit hun school dan havisten (NL16). 
Daarnaast vinden mbo-studenten met een eerste generatieachtergrond vaker dat zij onvoldoende 
informatie over het hbo hebben ontvangen van school dan havisten. 

Voor studenten met een ondersteuningsbehoefte zijn gerichte voorbereidingsprogramma’s of 
transitieprogramma’s die aangeboden worden door school een belangrijke hulpbron in de overstap 
naar hoger onderwijs (INT8), meer specifiek voor zogenaamde STEM-opleidingen (science, technology, 
engineering and mathematics) (INT5). Nederlands onderzoek naar de instroomkans van jongeren met 
een ondersteuningsbehoefte lijkt weinig voorhanden te zijn. Eerder onderzoek richt zich op jongeren 
met een ondersteuningsbehoefte die al studeren in het hoger onderwijs (e.g. NL7). 

Uit Nederlands onderzoek blijkt dat de wijk waarin studenten woonachtig zijn een factor van 
betekenis is als het gaat om het instromen in het hoger onderwijs. Studenten uit 
armoedeprobleemcumulatiegebieden (apcg’s) stromen relatief minder vaak in in het hoger onderwijs 
dan studenten uit overige gebieden (NL30). Een armoedeprobleemcumulatiegebied vormt daarmee 
een barrière voor instroom in het hoger onderwijs. 

Voor wat betreft de aansluiting tussen de vooropleiding en het hoger onderwijs, blijkt dat vwo- 
jongeren vanuit adviserende instanties, zoals school en hoger onderwijsinstellingen, in hun 
studiekeuze met name worden gestimuleerd richting het wo. Hbo wordt niet aanbevolen aan vwo’ers, 
zo lijkt het. Als vwo’ers kiezen voor hbo, lijken zij hoofdzakelijk te worden beïnvloed door iemand die 
al in het vakgebied werkt (NL87). Verder vinden mbo-jongeren die een bèta-technische opleiding 
hebben afgerond dat er minder relevante vervolgopleidingen voor hen zijn in het hbo (NL16). 

 

3.3 Hoger onderwijs context 

Transitieprogramma’s die mentoring en counselling activiteiten bevatten en georganiseerd worden 
door hoger onderwijsinstellingen kunnen een brede groep studenten bereiken en kunnen de keuze om 
te gaan studeren positief beïnvloeden (INT18, INT12, NL20). Programma’s die zich richten op het 
voorbereiden op het studeren aan de universiteit bleken veelbelovend voor studenten met een 
ondersteuningsbehoefte (INT8). Opvallend was dat in de Nederlandse literatuur transitie- 
ondersteuning wel werd beschreven, zoals loopbaanoriëntatie en studiekeuzechecks, maar dat het 
effect op de keuze om wel/niet in te stromen in de hoogst mogelijke opleiding in het hoger onderwijs 
weinig is bestudeerd. Eén onderzoek wees uit dat intensivering van loopbaan oriëntatie, mentoring en 
coaching (de zogenoemde BOT uren) in het mbo-onderwijs niet hebben geleid tot meer doorstroom 
naar  het  hbo  (NL12).  Verder  blijkt  uit  een  Europese  vergelijkingsstudie  (NL20)  dat  positieve 
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discriminatie bij toelating (i.e. een bepaald aantal opleidingsplaatsen zijn gereserveerd voor jongeren 
uit minderheidsgroepen) een positieve invloed heeft deelname aan hoger onderwijs. 

Het ontbreken van steun van de hoger onderwijsinstelling tijdens het maken van een keuze en 
de transitie naar het hoger onderwijs vormt een barrière voor het instromen in het hoger onderwijs 
van diverse studenten. Het gaat dan om het ontbreken van of ontoegankelijke informatie, het 
ontbreken van mogelijkheden voor counselling of advies, bureaucratie, verouderde of inadequate 
onderwijs- en leermethoden voor een diverse studentenpopulatie, ondervertegenwoordiging van 
studenten met een minderheidsachtergrond en staf met een minderheidsachtergrond, of het niet 
beschikbaar zijn van beurzen (INT12). 

In de Nederlandse context blijken selecterende maatregelen, zoals numerus fixus en 
toelatingseisen die opleidingen hanteren, voor sommige groepen studenten een barrière te vormen 
om te gaan studeren in het hoger onderwijs (NL31, NL30, NL28). Analyses op het niveau van de 
instroompopulatie per opleidingssector (zoals de gezondheidszorg) geven aan dat jongeren uit 
kansarme groepen minder instromen in het hoger onderwijs dan jongeren uit kansrijke groepen als 
selecterende maatregelen worden ingevoerd (NL31, NL7, NL30). Deze kansarme groepen worden 
omschreven als groepen met een laag huishoudelijk inkomen, een laag gemiddeld eindexamencijfer, 
die woonachtig zijn in een apcg-gebied, en een niet-westerse achtergrond. Specifiek voor hbo- 
opleidingssectoren met selecterende maatregelen lijken minder jongeren in te stromen uit deze 
groepen. Bij wo-opleidingen die selecterende maatregelen hebben ingevoerd, stromen minder 
jongeren in met een laag huishoudelijk inkomen, eerste generatiestudenten hoger onderwijs, jongeren 
met een laag gemiddeld vwo-eindexamencijfer, en er stromen minder mannen dan vrouwen in. Het 
opleidingsniveau van de ouders lijkt ook te interacteren met selectie: na invoering van selecterende 
maatregelen stromen zowel in het hbo als in het wo meer jongeren met hoogopgeleide ouders in dan 
jongeren met laagopgeleide ouders (NL31). 

In Nederland is het verschil tussen hbo en wo voor vwo’ers een factor in het keuzeproces. Zo 
lijken voor- en nadelen van de leeromgevingen in het hbo en wo tegen elkaar afgewogen te worden 
als vwo’ers twijfelen, en maken ze een inschatting in hoeverre hun persoonlijke capaciteiten en 
ambities passen bij de oriëntatie van de opleiding (praktisch of theoretisch) en moeilijkheidsgraad (hbo 
lijkt makkelijker dan wo) (NL87). Vwo’ers die wo kiezen lijken meer belang te hechten aan de 
aantrekkelijkheid van de stad en het studentenleven en aan de kwaliteit en reputatie van de instelling. 
Zij trekken zich bijvoorbeeld iets meer aan van rankings. Vwo’ers die hbo kiezen letten meer op de 
reisafstanden en hechten vaker belang aan een persoonlijk of kleinschalig karakter van de instelling 
(NL87). 

 

3.4 Sociale, economische, en beleidscontext 

In de Nederlandse context is de afgelopen jaren een aantal wijzigingen doorgevoerd ten aanzien van 
studiefinanciering en instroomeisen die de keuze voor hoger onderwijs kunnen faciliteren of 
belemmeren. We vonden geen internationale vergelijkingsstudies naar studiefinancieringsmodellen of 
instroomeisen en de invloed daarvan op het zelfselectieproces. Uit de internationale literatuur blijkt 
wel dat de beschikbaarheid van beurzen (INT12), en in het bijzonder beurzen die gebaseerd zijn op de 
behoeften van studenten (INT16), een faciliterende rol speelt in het gaan studeren in het hoger 
onderwijs. 

In Nederland is in 2015 het leenstelsel ingevoerd, waarbij ho-studenten geen beurzen meer 
ontvangen (behalve als ze onder een bepaalde ouderlijk inkomensgrens vallen) en relatief gunstig geld 
van de Nederlandse staat kunnen lenen om hun studie te bekostigen. De invoering leidde tot een 
zogenoemd ‘boeggolfeffect’ in de doorstroom naar het hoger onderwijs. Vlak voor invoering van het 
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leenstelsel stroomden meer jongeren door naar het hoger onderwijs, direct na de invoering kwam er 
een dip. Sinds 2017-2018 lijkt de instroom weer genormaliseerd (NL96, NL23, NL31), met een algemene 
licht dalende trend in de doorstroom van mbo naar hbo (NL23). Kortom, het leenstelsel lijkt geen direct 
effect te hebben op de keuze van havisten, vwo’ers en mbo’ers om te gaan studeren in het hoger 
onderwijs. 

Enkele andere resultaten omtrent het leenstelsel zijn ook relevant voor nader inzicht in 
zelfselectie. Zo was bij invoering van het leenstelstel de gepercipieerde baankans van mbo’ers een 
meer prominente reden om niet naar het hbo te gaan, dan na invoering van het leenstelsel (NL54). Dit 
suggereert dat jongeren anticiperen op een barrière; zij lijken zich (tijdelijk) sterker te oriënteren op 
de arbeidsmarkt. Verder lijkt kennis over het leenstelsel geen verschil te maken in de keuze van 
mbo’ers om niet naar het hoger onderwijs te gaan. Het feit dat er een leenstelsel is, maakt dat mbo’ers 
de keuze percipiëren als verder studeren met een lening en geen inkomen of werken. Kennis over het 
leenstelsel lijkt met name een verschil te maken bij twijfelaars: hoe meer ze weten over het leenstelsel, 
hoe meer kans dat een mbo’er wil doorstuderen (NL96). 

Een barrière om niet te kiezen voor een ho-opleiding zijn financiële redenen. Dit geldt met 
name voor jongeren waarvan de ouders laagopgeleid zijn, een relatief laag ouderlijk inkomen hebben 
en jongeren met een migratieachtergrond (NL7, NL23, NL80). Mbo-jongeren met een lage SES en die 
als eerste uit de familie gaan studeren, geven vaker aan dat zij niet willen lenen of een schuld willen 
opbouwen (NL7). Financiële redenen blijken echter niet per se doorslaggevend in de keuze voor hoger 
onderwijs van mbo-jongeren, dat lijkt voornamelijk de aantrekkelijkheid van het gaan werken te zijn. 

De maatregel ‘halvering collegegeld’ (2018) lijkt de toegankelijkheid van het hoger onderwijs 
niet direct te versterken (NL7) (i.e. de totale instroom is niet toegenomen), maar doet er wel toe voor 
jongeren (mbo, havo en vwo) met een migratieachtergrond en jongeren waarvan de ouders het 
financieel minder goed hebben. De maatregel faciliteert hen om wel te kiezen voor een opleiding in 
het HO (NL7, NL80), waardoor de toegankelijkheid van het hoger onderwijs specifiek voor deze 
groepen jongeren lijkt te verbeteren. 

Wat betreft het kiezen tussen studeren of werken, blijkt dat voor mbo’ers een positief 
gepercipieerde baankans (geen hbo-diploma nodig voor een baan of baan al gevonden) of de voorkeur 
om te gaan werken (in samenspel met niet weten wat te moeten studeren in het hbo of geen zin meer 
hebben om te studeren) een barrière is om te gaan studeren in het hoger onderwijs (NL16, NL54, NL96, 
NL95). Met andere woorden, hoe beter de arbeidsmarkt voor mbo’ers, hoe minder kans dat zij 
doorstromen naar het hbo. 

Om uitval in hbo-opleidingen te verminderen, is de maatregel ‘nadere vooropleidingseisen 
mbo-hbo' (2015), geldend voor zeven niet-verwante doorstroomroutes van mbo naar hbo ingevoerd. 
Deze maatregel blijkt geen effect te hebben op de toegankelijkheid van de betreffende opleidingen; er 
stromen niet meer of minder mbo’ers door naar het hbo. Er is wel een klein negatief effect 
geconstateerd bij hogescholen die kennistoetsen voor de Pabo hebben ingesteld. Bij deze opleidingen 
liep de instroom terug, zowel van mbo’ers als van havisten (NL50, NL23). Nadere vooropleidingseisen 
lijken dus een barrière te vormen. 

Het Nederlandse onderwijsstelsel kent een vroege selectie, startend bij het einde van de 
basisschool. In het rapport NL23 wordt uitgebreid toegelicht hoe de doorstroom van diverse routes is 
naar het hoger onderwijs. Een relevant punt in deze bevindingen is dat vroege selectie naar niveau 
bepalend doorwerkt in de kans om in te stromen in het hoger onderwijs. Zo stromen minder jongeren 
in op het vmbo dan voorheen, wat doorwerkt in het mbo en de doorstroom naar hbo. Het aantal 
potentiële leerlingen geschikt voor het hbo voortkomend uit de beroepskolom lijkt daardoor af te 
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nemen. Al meerdere jaren daalt de doorstroom van mbo naar hbo, wat mogelijk door vroege selectie 
verklaard kan worden. 

 

3.5 Zelfselectie mechanismen over de contextuele lagen heen 

Uit voorgaande paragrafen blijkt dat factoren in de vier contextuele lagen (i.e. habitus context; peers, 
school en wijk context; hoger onderwijs context; sociale, economische en beleidscontext) een rol 
spelen in het besluit van gekwalificeerde jongeren om niet te gaan studeren in het hoger onderwijs 
(zie Figuur D). De belemmeringen op een rij zijn: een laag opleidingsniveau van de ouders, (in 
combinatie met) een laag huishoudelijk inkomen (i.e. lage SES), eerste generatiestudent zijn, 
onvoldoende capaciteiten en/of ambities hebben voor studeren, een ondersteuningsbehoefte 
hebben, onvoldoende steun en aspiraties vanuit het gezin om te gaan studeren, geen of beperkte 
ondersteuning bij de transitie van voortgezet- naar hoger onderwijs, selectieprocedures of 
ingangseisen, en geen toegang tot beurzen of studielening. Specifiek voor mbo’ers werkt een 
aantrekkelijke arbeidsmarkt negatief uit op de keuze om te gaan studeren in het hoger onderwijs. 

We vonden ook factoren die het besluit van gekwalificeerde jongeren om te gaan studeren in 
het hoger onderwijs faciliteerden. Zo bleek een lage SES soms een stimulans om voor de hoogst 
mogelijke opleiding te kiezen, evenals een niet-westerse migratieachtergrond. Hoge sociale 
vaardigheden, individuele capaciteiten en persoonlijke motivatie dragen ook positief bij aan de keuze 
van jongeren om te gaan studeren in het hoger onderwijs. Het beschikbare cultureel en sociaal kapitaal 
van gezin, peers en docenten werkt faciliterend voor het gaan studeren in het hoger onderwijs. 
Programma’s gericht op studiesucces, zoals georganiseerd in de school en wijk en door hoger 
onderwijsinstellingen, beïnvloeden de keuze om te gaan studeren in het hoger onderwijs tot slot ook 
positief. 

Op basis van bovengenoemde factoren die zijn onderscheiden in de literatuur, zijn enkele 
mechanismen te identificeren die over de contextuele lagen heen (i.e. interactie) het zelfselectieproces 
lijken te beïnvloeden. Deze mechanismen maken duidelijk dat het hoger onderwijs niet even 
toegankelijk is voor alle jongeren. Een eerste mechanisme lijkt te spelen binnen de habitus context, 
namelijk tussen SES en migratieachtergrond. Gekwalificeerde jongeren uit een lage SES- omgeving (e.g. 
laagopgeleide ouders waardoor een jongere de eerste in de familie is die naar het hoger onderwijs zou 
gaan) kiezen minder vaak voor de hoogst mogelijke vervolgopleiding in het hoger onderwijs. 
Gekwalificeerde jongeren met een migratieachtergrond blijken veelal voor de hoogst mogelijke 
vervolgopleiding in het hoger onderwijs te kiezen. Een lage SES-achtergrond lijkt dus een 
belemmerende factor te zijn, behalve als de jongere ook een migratieachtergrond heeft. 

Een tweede mechanisme vonden we tussen de habitus context en de school en hoger 
onderwijs context. Ondersteuningsprogramma’s die georganiseerd werden door de school of het 
hoger onderwijs bleken met name stimulerend te werken voor specifieke groepen zoals eerste 
generatiestudenten in het hoger onderwijs. Deze programma’s kunnen de aansluiting tussen 
voortgezet en hoger onderwijs versoepelen door informatie te ontsluiten en te ‘vertalen’ voor de 
jongeren. Daarentegen werken selectieprocedures en ingangseisen juist belemmerend voor specifieke 
groepen om deel te nemen aan het hoger onderwijs. 

Een derde mechanisme vonden we ten slotte tussen de habitus context en de buitenste 
contextuele laag van het onderwijsbeleid. De aanwezigheid van beurzen danwel de afwezigheid of 
beperking van studiekosten bleken een positieve invloed te kunnen hebben op de kans dat jongeren 
deelnemen aan het hoger onderwijs. Dit lijkt met name te gelden voor jongeren die opgroeien in een 
zogeheten kansarme leefomgeving waarin belangrijke anderen relatief weinig opleiding genoten 
hebben, minder inkomen hebben en waar er minder steun en aspiraties zijn voor doorleren. 

  



O n d e r z o e k   n a a r   z e l f s e l e c t i e | 26 
 

 

 

Samengevat kunnen we op basis van het literatuuronderzoek stellen dat factoren die een rol 
spelen in het besluit van gekwalificeerde jongeren om niet te gaan studeren in het hoger onderwijs 
gevonden werden binnen en tussen de voorgestelde contextuele lagen in het studiekeuzeprocesmodel 
van Perna (2006). Naast belemmerende factoren vonden we echter ook factoren die juist positief van 
invloed zijn op de keuze van gekwalificeerde jongeren om te gaan studeren in het hoger onderwijs. 
Factoren kunnen dus enerzijds een belemmerende werking hebben, anderzijds een stimulerende 
werking hebben. Hoe jongeren de afweging precies maken waardoor zij uiteindelijk niet kiezen voor 
hoger onderwijs, wordt nog niet duidelijk uit de literatuur. De drie volgende casestudies geven inzicht 
in de afweging van jongeren, en de rol van significante anderen in het keuzeproces. 
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4 Casestudies: Kiezen voor de beste opleiding in de gegeven context 
 

4.1 Inleiding 

Aan de hand van drie casestudies hebben we narratieven opgesteld over hoe de jongeren tot hun 
keuze zijn gekomen (het hoe van zelfselectie), en waar hun keuze uit voortkomt (het waarom van 
zelfselectie). De narratieven geven zodoende kleuring aan de betekenis die de jongeren geven aan de 
diverse factoren die van invloed zijn op het besluit niet de hoogst mogelijke vervolgopleiding te kiezen 
(onderzoeksvraag 2). De narratieven laten zien dat de individuele keuze van de jongeren een geneste 
keuze is, mede beïnvloed door factoren die aanwezig zijn in de andere contexten zoals geïllustreerd in 
Figuur A en Hoofdstuk 2. Deze genestheid lichten we nader toe door in paragraaf 4.5 een aantal 
overeenkomsten of verschillen tussen de casestudies te belichten. 

Hiernavolgend presenteren we drie verhalen van jongeren die niet hebben gekozen of konden 
kiezen voor de hoogst mogelijke vervolgopleiding. Eén jongere komt van het mbo, één jongere van de 
havo, en één jongere van het vwo1. Naast een interview met de jongere zelf hebben we een ouder en 
een betrokken docent/mentor gesproken over het keuzeproces van de jongere. Door deze aanpak was 
triangulatie van het keuzeproces mogelijk. Bovendien gaf deze aanpak nader inzicht in hoe factoren in 
de habitus van het individu en factoren uit andere contextuele lagen het keuzeproces van jongeren 
beïnvloeden. Let wel, dit zijn slechts enkele verhalen. De betekenisgeving aan de factoren, op welke 
manier die betekenisverlening tot stand is gekomen en tot welke keuzes de diverse factoren leiden kan 
niet zonder meer worden gegeneraliseerd en behoeft nadere bestudering middels grootschalig 
onderzoek onder jongeren die gekwalificeerd zijn voor het hoger onderwijs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Zie Hoofdstuk 2 Methode voor nadere informatie over de werving en selectie van de participanten. 
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4.2 Narratief mbo-casestudie 
 

Van ongewis naar doelgericht kiezen met steun van anderen 
 

Isa (21 jaar, vrouw) heeft een mbo-niveau-4 diploma ‘interieur adviseur’ behaald. Ze woont bij haar 
ouders en is enig kind. Haar moeder heeft na haar mbo gewerkt als laborante. Haar vader heeft 
gestudeerd aan de universiteit en werkt in de technische industrie. Isa heeft een vaste vriend die werkt 
en geen diploma heeft behaald. 

 
Basisschool en voortgezet onderwijs 
Isa ging met plezier naar de basisschool en leerde graag, maar het leren ging “moeilijk” en “moeizaam”. 
Isa werd getest en het bleek dat zij enerzijds zeer begaafd is, maar anderzijds dit moeilijk kan uiten in 
schrijven en rekenen, ze had een zogenoemd disharmonisch begaafheidsprofiel. Groep drie heeft ze 
twee keer gedaan en ze kreeg extra ondersteuning vanwege dyslexie en dyscalculie. Op het einde van 
de basisschool kreeg ze een havoadvies van haar docent, “je bent gek als je het niet probeert” vond 
hij. Haar ouders zaten meer op de lijn van vmbo-t, vanwege haar dyslexie en dyscalculie. Ze hebben 
haar op velerlei manieren thuis extra ondersteund om te leren lezen en schrijven, ze kreeg op school 
meer buiten dan in de klas les en omdat de ouders het zich konden veroorloven kreeg ze ook nog 
externe begeleiding. Op de havo zou ze mogelijk te hard moeten werken, en dat vonden haar ouders 
geen stimulerende leersituatie voor haar. Als ze meer kon, zou ze altijd nog kunnen doorstromen. In 
overleg met haar ouders heeft Isa toen gekozen voor een gecombineerde brugklas vmbo-t/havo, zodat 
ze kon ervaren welk niveau haar goed zou passen. Helaas kreeg ze in de brugklas weinig extra 
ondersteuning op school voor haar dyslexie en dyscalculie. Er was wel bijles geregeld, maar de 
betreffende docent kwam bijna nooit opdagen. Vanwege lage cijfers is ze na de brugklas 
doorgestroomd naar vmbo-t, met een economisch profiel. Ze had het profiel zelf gekozen, 
voornamelijk omdat in dit profiel het vak Duits zat wat haar tweede taal is. Daarnaast koos ze tekenen 
als extra vak. Haar ouders steunden haar keuze, ondanks dat haar moeder die een bèta-achtergrond 
heeft, het enigszins “een pretpakket” vond. Isa vond echter dat ze niet het gemakkelijkste profiel had 
gekozen, dat was zorg & welzijn, maar dat wilde ze niet. 

 
Keuze voor mbo 
Na vmbo, mede op advies van haar mentor en ouders, is Isa begonnen aan de studie interieur adviseur 
(BOL). Ze had de studie zelf gevonden, en haar mentor en ouders vonden dat ‘iets creatiefs doen’ wel 
bij haar paste. Tevens had ze op school positieve ervaringen opgedaan bij het vak tekenen (tevens haar 
mentor), wat haar keuze sterkte. 

Isa heeft de mbo-opleiding als redelijk positief ervaren. Haar creativiteit kon ze erin kwijt en er 
was een prettige sfeer tussen leerlingen en docenten. Maar de opleiding bleek toe te leiden tot 
grofweg twee type banen die ze zichzelf niet zag doen voor de langere termijn. Enerzijds werd ze 
opgeleid om als zelfstandig interieur adviseur te kunnen werken, anderzijds zag ze via de stages dat 
veel adviseurs uiteindelijk als verkoopmedewerker in een winkel werken. Isa vond en vindt het leuk 
om creatief bezig te zijn met het inrichten en ontwerpen van interieur, maar die vaardigheden worden 
eigenlijk alleen gevraagd van zelfstandig ondernemers (die concepten voor winkels of bedrijven 
uitwerken). Isa zag zichzelf niet als een zelfstandig ondernemer werken na haar opleiding. Via haar 
stages ervoer ze dat het werken in de verkoop ook niet leuk was, waardoor ze gedemotiveerd en 
teleurgesteld raakte in wat ze kon doen met haar opleiding. 
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De ouders van Isa vonden het erg jammer dat de beroepsmogelijkheden voor Isa niet passend 
waren. Ze wilden niet dat ze zou stoppen met haar opleiding, omdat “een goede opleiding wel heel 
belangrijk is, bedrijven vragen om een diploma”. En dat zag Isa ook bij haar vriend die geen opleiding 
had afgerond, dan kom je niet gemakkelijk aan een goede functie. Vanuit dit perspectief heeft Isa haar 
opleiding tot interieur adviseur wel afgerond, ondanks dat ze vanaf het derde jaar zeker wist dat ze 
niet iets met deze opleiding wilde gaan doen, i.e. niet als interieur adviseur wilde gaan werken. Isa 
ervoer geen ondersteuning en begeleiding vanuit de opleiding voor het verkennen van andere 
opleidingen of een andere loopbaan. Uitsluitend de vervolgroute naar de kunstacademie (hbo) werd 
ondersteund vanuit school. Haar ouders vonden het erg jammer dat ze geen baan zocht in haar 
beroepsbranche. “Ze had het een kans kunnen geven, we hebben er toch vier jaar in geïnvesteerd”, 
maar ze wilde niet. 

 
Keuzeproces na mbo 
In de zomer van 2019 rondde Isa haar opleiding af en kwam de vraag “wat nu?”. Ze besloot in overleg 
met haar ouders om tijdelijk werk te zoeken en daarnaast te onderzoeken wat voor alternatieve 
opleiding ze wilde gaan doen. Ze kon nu ook naar het hbo, en dat bood mogelijk betere opties. Beter 
als in dat het leidt tot een baan die ze met plezier zou kunnen gaan uitoefenen. 

Isa ging parttime aan de slag in de schoonmaaksector. Dat was niet erg uitdagend, maar ze 
verdiende wel geld, wat haar perspectief bood op een eigen (huur)woning met haar vriend. 

Verder was ze niet heel actief in het zoeken naar een vervolgopleiding. Ze wist niet goed hoe 
te zoeken en wat dan zou passen bij haar. Wel wist ze dat ze in de buurt een opleiding wilde volgen, 
zodat haar reistijd zo min mogelijk zou zijn. Haar ouders bleven haar regelmatig bestoken met vragen 
als “hoe staat het ermee?”. Het keerpunt bleek een voorlichtingsdag bij de regionale hogeschool. Op 
verzoek van haar moeder bezochten zij een open dag op de hogeschool in de buurt, maar Isa wist nog 
“helemaal niet” of ze een hbo-studie wilde doen. Ze had als idee toegepaste psychologie te kunnen 
studeren, omdat ze goed met haar vriend kon praten die soms niet goed in zijn vel zit. Ze ging nagenoeg 
onvoorbereid en met idee van “ik kijk dan wel of ik het wat vind” naar de voorlichtingsdag. 

De studie toegepaste psychologie bleek niet te zijn wat ze dacht dat het was, en toen liep het 
spoor eigenlijk dood. Op de voorlichtingsdag kwamen ze, op initiatief van moeder, in gesprek met een 
zelfstandige leercoach die jongeren helpt te onderzoeken wat voor opleiding of werk bij hen past. Het 
klikte met deze leercoach en omdat Isa niet goed wist wat ze nu wilde, leek het haar slim om middels 
een traject serieus uit te zoeken wat ze zou willen studeren. Haar moeder vond dat een “prima“ idee, 
beter dan een aan opleiding beginnen met “ja ik weet het eigenlijk niet, ik ga het maar gewoon 
proberen en dan zie ik het wel”. Om commitment te houden van Isa, moest ze het coachingstraject zelf 
bekostigen, en dat heeft ze gedaan. 

Tijdens dit traject heeft ze veel geleerd over wie ze is, waar ze vandaan komt, waar ze goed in 
is en wat haar interesse heeft, en wat haar minder ligt of interesseert. In het traject werkte ze met de 
coach, maar ook met andere jongeren die in hetzelfde schuitje verkeerden. Op deze wijze werd 
duidelijk dat ze het belangrijk vond om al te kunnen werken en verdienen ten tijde van de opleiding 
(i.e. een BBL-opleiding te volgen) omdat ze “al 21” jaar is. Daarnaast geven zowel Isa als haar moeder 
aan dat het financiële aspect een belangrijk element is in de keuze voor een mbo-opleiding: een hbo- 
opleiding is een voltijdse opleiding en dit zou voor Isa betekenen dat ze een studielening moet aangaan.  

  



C a s e s t u d i e s | 34 
 

 

 
Ze moet haar tweede opleiding immers zelf bekostigen van haar ouders. En een studielening 

betekent studieschuld op het einde van de opleiding, wat haar ouders en Isa niet wenselijk leek. 
Bovendien leek een hbo-studie Isa waarschijnlijk te moeilijk omdat veel theorie “stampen” haar niet 
ligt, met name door haar dyslexie, “het blijft gewoon niet hangen”. Tevens zag ze het niet zitten om 
met jongere medestudenten naar school te gaan en samen te moeten werken, Isa wilde graag serieus 
aan de slag nu. 

In het traject kwam ze tot het inzicht dat ze nog een ‘oude’ niet nader onderzochte interesse 
in werken met kinderen had, dat ze graag van werk met structuur hield maar ook dat ze haar eigen 
creativiteit erin kwijt kan. De BBL-opleiding tot gespecialiseerd pedagogisch medewerker leek haar dan 
ook zeer passend. Ze kan via deze opleiding direct aan het werk in de praktijk, op het gewenste niveau, 
en ze verdient haar inkomen. Ze heeft zelfstandig haar werkbedrijf gevonden, en start in september 
2020. Haar ouders steunden Isa in haar keuze. Het was belangrijker dat ze in een vakgebied werkt waar 
ze graag in wil werken en leren, in plaats van het hoogst haalbare onderwijsniveau te kiezen. 
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4.3 Narratief havo casestudie 
 

Weloverwogen kiezen voor zichzelf en de toekomst 
 

Max (18 jaar, man) heeft zijn havodiploma behaald. Hij woont met zijn ouders en zus in een welgestelde 
buurt. Zijn zus studeert in het hbo. Zijn ouders zijn hoogopgeleid. Moeder werkt als zelfstandig coach, 
vader als CEO bij een multinational in de technische industrie. Eerder hebben zij een aantal jaren in het 
buitenland gewoond vanwege het werk van vader, waardoor de schoolloopbaan van Max tweemaal 
onderbroken is en hij zich de taal opnieuw moest eigen maken. Vanwege zijn dyslexie was dit erg 
moeilijk. 

 
Basisschool en voortgezet onderwijs 
Max omschrijft zijn schooltijd tot nu toe als “chaotisch”, zijn moeder omschrijft het als “frustrerend”. 
Toen Max in de middenbouw van het basisonderwijs zat, zijn ze naar de Verenigde Staten (VS) 
verhuisd. Dit had grote gevolgen voor hem. In de VS kwam hij moeizaam mee op de reguliere openbare 
school. Het leren van een nieuwe taal, nieuwe vakken, een nieuw schoolsysteem én dyslexie was een 
pittige combinatie voor Max. De school erkende de dyslexie niet. Tevens vond Max niet gemakkelijk 
aansluiting bij andere kinderen. De sociale omgang was anders dan in Nederland, de taal was een 
barrière, en “hij werd af en toe geplaagd”. Zijn moeder was en is zeer betrokken bij zijn 
schoolloopbaan. Na twee jaar ging Max’ schoolwerk zo slecht, hij had “lege schriften” en “verdween 
in de massa”, dat moeder besloot dat hij naar een andere school ging. De nieuwe school was 
kleinschalig, waarbij ze een andere onderwijsmethode hanteerden dan op de openbare school (lijkend 
op Montessorionderwijs en vrije schoolonderwijs zoals in Nederland wordt gegeven), met 
thuisonderwijs als basisvorm. Moeder onderwees Max het eerste jaar thuis via een online 
leeromgeving van de school, en na verloop van tijd ging hij drie dagen per week naar de school. In deze 
aanpak “floreerde hij” volgens moeder. Mede dankzij specialistische taalondersteuning vanuit de 
school en aansluiting bij het niveau wat Max had, vorderde hij in één jaar drie ‘leesjaarniveaus’ en deed 
hij positieve leerervaringen op. Terugkijkend vond Max zijn schooltijd tot nu toe “chaotisch, 
frustrerend”, met “veel veranderingen”, “heel veel aanpassen” en “veel werken aan school”. Soms 
denkt hij naar eigen zeggen dat vwo er mogelijk wel in had gezeten, als hij in Nederland was gebleven. 
Met name op verzoek van de oudste dochter is het gezin terug naar Nederland verhuisd. Beide kinderen 
waren “niet zo geaard” in het buitenland, ondanks de gunstige leefomstandigheden van het gezin en 
de grote inzet van moeder voor een gunstige schoolomgeving en het faciliteren van sociale 
contacten voor de kinderen. 

Bij terugkeer in Nederland heeft moeder voor Max bewust de keuze gemaakt voor een 
middelbare school met Montessorionderwijs zodat hij kon blijven studeren op de manier waarop hij 
die ondertussen gewend was: “zelf verantwoordelijkheid nemen voor je eigen onderwijs”. Max startte 
in havo-4 en vond snel weer aansluiting op sociaal vlak. Maar qua schoolwerk was het wederom zeer 
pittig en vergde het veel inzet van hem om op niveau te presteren. Zijn moeder ondersteunde hem 
veel in het plannen en organiseren van zijn schoolwerk. De buitenlandse taal was zijn eerste taal 
geworden in denken en schrijven, Nederlands was een gesproken taal van thuis geworden. Bovendien 
heeft hij dyslexie, waardoor zijn antwoorden voor talige vakken een soms onbegrijpelijke mix van twee 
talen werd. In overleg met Max en zijn ouders heeft de school toen externe taalondersteuning 
ingeschakeld, waarbij moeder wederom een sterk stimulerende en ondersteunde rol innam. Max heeft 
uiteindelijk havo-4 overgedaan en dat “ging veel beter”.  Zowel moeder als de mentor prezen zijn 
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vermogen om weer snel aansluiting te vinden bij zijn nieuwe klasgenoten. Moeder lichtte verder toe 
dat Max de afgelopen jaren op de havo eigenlijk een “inhaalslag” aan het maken was. Hij was klein 
toen ze naar het buitenland verhuisde, en hij ontdekte nu pas de “vrijheid” van zelf naar school, 
vrienden en sport toe fietsen. 

 
De studiekeuze 
Vanuit school werd Max op diverse manier gestimuleerd te onderzoeken wat hij wilde gaan doen na 
de havo. Via het vak ‘arbeidservaringsleren’ (AEL), het vak ‘loopbaanoriëntatie’ (LOB) en het mentoraat 
heeft hij zijn studiekeuze op diverse manieren ontdekt en besproken. Bij AEL moest hij bijvoorbeeld 
zelf een vijfdaagse stage regelen bij een bedrijf en iemand interviewen uit het werkveld, via LOB is hij 
met schoolvrienden en zijn ouders diverse hbo-opleidingen gaan bekijken en via het mentoraat 
(waarbij leerlingen zelf hun mentor op school uitkiezen) is zijn studiekeuzeproces gemonitord en 
besproken. 

Max had met name bij technische hbo-opleidingen georiënteerd, maar bij geen enkele studie 
voelde hij “ja dit ga ik doen!”. De interesse voor techniek kwam voort uit zijn capaciteiten daarvoor en 
de moeilijkheid met taal vanwege zijn dyslexie. Ook was zijn vader technisch opgeleid en werkzaam in 
de technische industrie. 

Een belangrijk keerpunt in zijn oriëntatie was de kennismaking met de horeca. Hij ging in havo- 
5 werken bij een restaurant en dat deed hij met veel plezier. Hij nam het voortouw in werkzaamheden 
en was op twee gedeeltes inzetbaar (pannenkoekenhuis en restaurant). Via deze werkervaring is zijn 
interesse voor de hotelschool aangewakkerd. Hij heeft, mede omdat alle opleidingen hem tot nu toe 
niet voldoende interesseerden, collega’s gevraagd welke opleiding zij hadden gedaan, en wat de 
mogelijkheden zijn in de hospitality branche. Zo ontdekte hij dat er zowel in het hbo als in het mbo 
hospitality-opleidingen beschikbaar waren, en dat hij zich het liefst wilde specialiseren in de 
managementkant op hbo-niveau. 

Zijn ouders waren enigszins verrast door zijn keuze voor een hospitality-opleiding, omdat hij 
tot dan toe voornamelijk bètavakken deed en techniek leuk vond. Maar samen zijn ze met hem de 
opties gaan uitzoeken. Via internet kwam Max erachter dat hij voor de hotelschool (hbo) een tweede 
vreemde taal nodig had, Engels werd niet meegerekend. Die had hij niet in zijn pakket zitten. Zijn 
moeder had duidelijke aspiraties voor het hbo, en suggereerde dat hij zich gewoon inschreef voor de 
hotelschool ondanks zijn missende tweede taal om te zien of hij werd toegelaten. Maar daar had Max 
geen zin in, “dan zou ik misschien weer blijven zitten of zakken”. Hij heeft toen uitgezocht welke routes 
mogelijk waren naar de hogere hotelschool. Route 1 was via een ‘fast track’ zich diplomeren met een 
tweede vreemde taal en starten in september, route 2 was starten in het mbo via een verkort havisten- 
traject en dan doorstromen naar het hbo. 

De route via de taalcursus “dat werd ‘m gewoon niet”, gezien zijn dyslexie. De route via het 
mbo was aantrekkelijker. Echter, 4 jaar mbo en dan nog hbo zag hij ook niet zitten. Dat hij met zijn 
havodiploma een verkort traject kon doen op het mbo, en met het mbo-diploma vervolgens ook een 
verkort traject in het hbo kon doen, vergemakkelijkte zijn keuze om te starten in het mbo. Tevens 
hadden zijn collega’s gezegd, “als ik het over zou doen, dan zou ik eerst mbo doen omdat dat een 
lekkere praktische basis is, want hbo is zo gauw theoretisch”. Met dit plan in het hoofd is Max samen 
met zijn ouders diverse mbo-opleidingen gaan bekijken, en voelde hij “ja dit wil ik wel echt doen”. Hij 
heeft vervolgens gekozen voor de dichtstbijzijnde mbo-opleiding omdat hij deze “gewoon supertof” 
vond, met name de chique ambiance in vergelijking met een grootschalig ROC sprak hem aan. 

De invloed van zijn ouders komt duidelijk terug in zijn keuzes en interesse. Vader heeft Max 
serieus aangesproken over zijn opleidingskeuze. Vragen als “wat kun je ermee? Wil je dit echt de rest 
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van je leven gaan doen?” passeerden in het gesprek. En de management-interesse kwam al eerder ter 
sprake tussen vader en zoon. Tijdens (buiten-)schoolse activiteiten nam Max vaak een “leiderschap 
positie in”. Hij vindt dat “leuk” en “volgens mij kan ik het prima”. Van zijn vader, die “ook een 
leiderschapspositie” inneemt, heeft hij “heel veel dingen” geleerd, zoals “hoe je het beste mensen kan 
aanspreken”. Van zijn moeder kreeg Max mee dat het goed is dat hij het verkorte traject voor havisten 
gaat doen, want dat doet recht aan zijn havoniveau en dan zit hij wel bij leeftijdsgenoten “want hij is 
dan al 19”. Daarnaast vond zij het ook belangrijk dat hij “gewoon eens wat makkelijker voldoendes 
haalt” en succeservaringen opdoet. Maar een hbo-diploma is uiteindelijk het doel van Max, omdat 
hoogopgeleid zijn volgens zijn ouders “de beste kans” is op een goede arbeidspositie in de toekomst. 
Hij is zelf ook wel bezig met “niveaus en bazen en kansen en posities” volgens zijn moeder. “Hij is zich 
er wel van bewust dat je met een hbo verder komt dan met een mbo”. 

In het geval van een goed arbeidsaanbod, stelt Max dat hij zeker wel zijn mbo gaat afmaken, 
maar of hij zijn hbo zou afmaken, vindt hij moeilijk om te beantwoorden. Zijn mentor van school schat 
in dat “hij het werkveld ingaat en zich daar gaat ontwikkelen” in plaats van dat hij gaat doorstuderen 
aan de hogere hotelschool. Moeder heeft duidelijk hoge aspiraties voor haar zoon. “Ik heb een titel 
voor mijn naam, ik hoef nooit uit te leggen of ik iets begrijp weet je wel. Als je een titel hebt dan heb 
je een bepaald denkniveau. Een goede baan komt ook later nog wel eens voorbij. Er komt een moment, 
dan heb je nooit meer je diploma [behaald].” Maar op dit moment staan beide ouders achter zijn keuze 
om te starten in het mbo. Hij moet gaan studeren wat goed voelt. En als de mbo-hotelopleiding goed 
voelt, dan is het prima. 
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4.4 Narratief vwo casestudie 
 
 

Liever werkend leren dan studeren 
 

Laura (18 jaar, vrouw) heeft haar vwo-diploma behaald. Zij woont met haar ouders en broer op een 
groot erf in een klein dorp. Haar vader heeft een eigen timmerbedrijf aan huis. Haar moeder is 
huisvrouw en werkt administratief in het eigen bedrijf. Laura’s broer is zijn hbo-studie aan het 
afronden. Ze heeft ook nog twee oudere zussen. De oudste zus werkt als docent in het vo, en heeft 
met haar man twee kinderen. De andere zus werkt als kapster, en heeft samen met haar man ook twee 
kinderen. Laura is een heel sociaal meisje, altijd in voor gezelligheid en is betrokken bij haar familie. 

 
School, thuis en peers 
Op de basisschool zat Laura in een plusgroepje voor lezen. Toch had ze de verwachting naar de havo 
te gaan, ze was een speels kind en graag buiten bezig. Na een 550-score op de cito heeft de docent het 
advies aangepast van havo naar vwo. Haar ouders hebben dit advies zondermeer gevolgd, en Laura 
ging naar de vwo-klas van het enige lyceum in de omgeving. Laura heeft zich nooit helemaal als een 
vwo-leerling beschouwd, maar eerder als een havo-leerling die eerder wat toevalling in het vwo is 
terecht gekomen. De cito-score omschreef ze zelf als “misschien was het een piek-momentje”. 

De plattelandse omgeving waar Laura is opgegroeid is laagopgeleid. Er werken veel mensen 
“met hun handen”, en ze komt weinig rolmodellen tegen van hoogopgeleide personen. Binnen haar 
familie zijn geen ouderen hoogopgeleid, wel haar zus en haar broer. Er lijkt sprake te zijn van een kloof 
tussen de generatie van haar ouders, die voornamelijk laagopgeleid zijn en werken met hun handen, 
en de huidige jongeren waarvan een deel naar hogere opleidingen doorstroomt. De ouders van Laura 
ondersteunen hun kinderen zo goed als zij kunnen. Zij regelen dat Laura “haar dingen kan doen” zoals 
school en sporten en socializen met peers, vragen regelmatig naar de planning van het huiswerk, maar 
ze kunnen Laura niet inhoudelijk begeleiden qua huiswerk. Ook qua studiekeuze of beroepsperspectief 
kunnen ze haar niet uit eigen ervaring vertellen wat het is om te studeren en in hoeverre de niet- 
montaire kosten tegen de niet-monetaire baten opwegen. 

Laura moest wennen aan het vwo, ze was de enige van haar basisschool die ernaartoe ging. 
Ook voelde ze zich meer een havo-leerling omdat ze niet zo “serieus” met leren bezig was als vwo- 
leerlingen. Ze was en is “graag buiten en met de praktijk bezig”. Ze voetbalt, tennist en heeft een 
bijbaantje als marktverkoopster. Ze heeft naar eigen zeggen het vwo gehaald zonder altijd zeer serieus 
bezig te zijn met lesstof leren. “Ik heb het uiteindelijk wel makkelijk gehaald, ik heb er wel gewoon 
naast gewerkt en gesport en veel feestjes gehad”. 

In de vriendenkring van Laura zijn weinig peers hoogopgeleid. Gesprekken gaan niet over ‘wat 
wil je gaan studeren’, maar over wat er gebeurt binnen de sociale relaties van de gemeenschap. Veel 
peers zijn al aan het werk en verdienen hun eigen geld. In de klas van Laura wordt regelmatig aandacht 
besteed aan de studiekeuze, maar leerlingen lijken weinig interesse te tonen in persoonlijke reflectie. 
De persoonlijke ontwikkeling lijkt dus zowel niet vanuit het gezin als vanuit de peers te worden 
gefaciliteerd. Laura voelt geen tekortkoming, ze is graag samen met haar familie en vrienden, voelt 
zich thuis tussen de mensen en wil er graag in de buurt blijven wonen. 

Op de middelbare school heeft ze in de onderbouw wel eens deelgenomen aan extra- 
curriculaire activiteiten zoals kangoeroe-wedstrijden voor wiskunde. Verder volgt ze het extra vak 
Onderzoek & Ontwerpen (O&O, i.e. technasium). Ze maakt daardoor extra uren op school maar ze 
vindt het leuke projecten en leert er veel qua samenwerken,  anders denken en projectmanagement. 
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Bovendien heeft ze op deze manier relatief veel contact met haar docenten. De gesprekken gaan over 
de projecten die ze doet maar ook over haar eigen persoonlijke ontwikkeling omdat zelfevaluatie vast 
onderdeel is van het vak. Haar mentor kent ze goed, ze heeft haar al meerdere jaren en komt haar 
regelmatig tegen met O&O. Met haar bespreekt Laura uitgebreid haar studiekeuze en de twijfels 
daaromtrent. 

Wat betreft leren is Laura geen “studiebol”. Ze kan hard werken, maar ze gaat niet voor een 
hoog cijfer of alles zo goed mogelijk lezen en uitwerken. Ze leert wat moet en wat ze interessant vindt, 
bij voorkeur door te doen en in samenwerking met anderen. Het leren uit de boeken voor toetsweken 
stelt ze uit tot het laatst, maar ze doet het wel. 

 
De studiekeuze 
Laura heeft al op jonge leeftijd interesse in werken in een ziekenhuis en met patiënten. In eerste 
instantie heeft ze verloskundige als beroep in haar hoofd. Maar ze twijfelt ook over verpleegkunde 
(hbo-v) en geneeskunde. Op school kiest ze haar profielpakket strategisch. Vragen die ze zichzelf stelde, 
waren: welke vakken liggen mij goed, wat heb ik straks nodig als ik een medische opleiding wil gaan 
doen en wat kost niet te veel inzet? Het pakket stelt ze zelfstandig samen, zonder inspraak van haar 
ouders. 

Haar moeder stimuleert haar duidelijk om de hoogst haalbare opleiding te gaan volgen, 
geneeskunde aan de universiteit. Ze vindt dat Laura de capaciteiten heeft, want ze doet vwo. Zonde 
als je dan niet naar de universiteit gaat. Haar vader is minder uitgesproken over welk niveau of welke 
opleiding Laura zou moeten gaan doen, als ze “maar iets doet waar je gelukkig van wordt”. Er zijn geen 
grote financiële belemmeringen, haar ouders betalen haar opleiding, ongeacht of dat geneeskunde of 
een andere opleiding wordt. 

In haar studiekeuzeproces naar welke opleiding ze graag wil doen, is haar interesse leidend. Ze 
heeft een duidelijke interesse in medische opleidingen. Andere opleidingen heeft ze wel bestudeerd, 
mede op aanraden van familie en haar mentor, maar interesseren haar onvoldoende. 

Bij nadere verkenning van de opleiding verloskunde, komt ze erachter dat ze liever in de buurt 
van haar huidige woonplaats blijft dan ver weg op kamers gaat. Verloskunde valt daarmee af. Ze twijfelt 
nog tussen hbo-v en geneeskunde. Ze praat veel met haar mentor over wat je kan worden met 
verpleegkunde. Haar mentor kent diverse mensen die werken als verpleegkundige en te maken 
hebben met complexe zorg (zoals op de IC), en legt haar uit dat verpleegkunde zou passen bij haar 
organisatietalent, haar wens om te werken met mensen, en dat er nascholingsopties bestaan als je al 
werkt als verpleegkundige. Haar ouders kunnen haar weinig vertellen over dit werkdomein, behalve 
dat ze haar nog niet dagelijks zien werken als verzorgende, en dat het minder goed zal verdienen dan 
wanneer ze geneeskunde heeft gestudeerd. 

Laura voelt een goede fit met verpleegkunde. Het beroep past bij haar omdat ze 
organisatietalent heeft, maar ook de complexiteit van dingen kan doorgronden, graag met mensen is 
en met mensen wil werken. En via het werk kan ze doorleren, in plaats van dat ze eerst meerdere jaren 
hoofdzakelijk vanuit de boeken zal moeten leren. Bovendien biedt de dichtstbijzijnde verpleegkunde- 
opleiding een verkorte vwo-route aan, waardoor ze na drie jaar klaar is met school. Tevens kan ze in 
de buurt de opleiding volgen, waardoor ze thuis kan blijven wonen. 

Ze durft echter geneeskunde nog niet definitief af te wijzen. Met haar decaan bespreekt ze de 
decentrale selectietoets voor de geneeskunde-opleiding in de buurt. Ze schrijft zich in, maar heeft geen 
zin om ervoor te leren. De decaan oppert dat dit mogelijk al een indicatie is dat ze onvoldoende 
gemotiveerd is voor de universitaire opleiding. Uiteindelijk leert ze niet voor de selectietoets, ondanks 
stimulans van haar moeder om te blokken voor de toets. Ze had ook andere toetsen die week op school 
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en ze organiseert niet dat ze zich kan voorbereiden voor de toets. Ook voor de toetsen op school stelt 
ze het werk uit tot het laatste moment. Ze haalt de selectietoets net niet en de opluchting is groot. Ze 
hoeft niet naar geneeskunde en kan hbo-v gaan doen. Anderzijds vindt ze het ook jammer dat ze de 
selectietoets net niet heeft gehaald. Qua artsen-affiniteit scoorde ze hoog, maar het kennisdeel had ze 
net niet gehaald. Als ze had geleerd, had ze de toets waarschijnlijk wel gepasseerd. 

Laura lijkt tot op het laatste moment in spanning te zitten tussen haar havo/hbo- en vwo/wo- 
identiteit. Een barrière om door te stromen naar de hoogst mogelijke opleiding lijken Laura’s lage 
leeraspiraties. Ze gaat liever wat doen, i.e. werken, dan uit de boeken leren. Ook wil ze graag tijd 
kunnen besteden aan familie, sport en vrienden en niet alleen maar moeten studeren of werken. Ze 
heeft geen rolmodellen tot haar beschikking die geneeskunde studeren of werken als arts. De lengte 
en theoretische benadering van de geneeskunde-opleiding schrikken haar derhalve af. Ze kiest voor 
een ‘veiliger’ traject in het hbo, maar is daarin wel ambitieus. Ze kiest voor het verkort vwo-traject, wil 
dan twee jaar gaan werken om vervolgens een specialisatie verpleegkunde te volgen (en eventueel 
een master). Ze is zich hierin bewust van haar competenties (organisatie, leiderschap, communicatie) 
en is van plan die verder te ontwikkelen in haar werk en studietraject. 
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4.5 Mechanismen in het zelfselectieproces 

Hiernavolgend leggen we eerst uit welke factoren zijn onderscheiden in de casestudies. We belichten 
de invloed van beleidsfactoren zoals het Nederlandse onderwijsstelsel en schoolfactoren zoals de 
loopbaan- of keuzebegeleiding op het zelfselectieproces. Daarnaast belichten we de meer individuele 
factoren zoals rol van de ouders en de capaciteiten en ambities van de jongeren zelf op het 
zelfselectieproces. Vervolgens gaan we in op hoe de factoren uit de diverse contextuele lagen op elkaar 
inwerken, en hoe de jongeren en ouders hiermee om gaan. We gaan in op de werking van het sociaal 
en cultureel kapitaal in het zelfselectieproces, en de fit die jongeren zoeken en creëren in het 
keuzeproces. Zodoende wordt duidelijk welke betekenis de jongeren geven aan de factoren en 
mechanismen in het zelfselectieproces. 

Factoren in het zelfselectieproces 

We onderscheiden in de casestudies de volgende factoren uit de contexten van school, hoger 
onderwijs en beleid die van invloed bleken te zijn op het besluit niet te gaan studeren aan de hoogst 
mogelijke vervolgopleiding: de studiekeuze- of loopbaanbegeleiding vanuit de vo-school/mbo- 
opleiding aan de jongeren; blijven zitten of afstromen in het voortgezet onderwijs; deelname aan 
extra-curriculaire activiteiten op het gebied van studiekeuze en persoonlijke ontwikkeling; 
studiekosten van een ho-opleiding; selectie aan de poort van het ho; lengte van de ho-opleiding; 
jongeren percipiëren een onduidelijke opbrengst van de ho-studie; het veronderstelde theoretische 
gehalte van een ho-opleiding, en de veronderstelde moeilijkheidsgraad van de ho-opleiding 
gepercipieerd door de jongeren. 

Aanwezigheid van studiekeuze- of loopbaanbegeleiding en extra-curriculaire activiteiten 
werken faciliterend voor de jongeren in het keuzeproces. Deze factoren kunnen jongeren inzicht 
verschaffen in wat zij kunnen (competenties) buiten het curriculum om. Inzicht in competenties zoals 
samenwerken, nieuwsgierigheid, probleemoplossend vermogen e.d. biedt jongeren 
aanknopingspunten om te bedenken wat voor opleiding in combinatie met het latere werkdomein bij 
hen past. Keuzebegeleiding en extra-curriculaire activiteiten werken zodoende faciliterend voor de 
ontwikkeling van de jongere. Of dit ertoe leidt dat zij kiezen voor hoger onderwijs, hangt echter ook 
van andere factoren af. 

Blijven zitten of afstromen is een negatieve schoolervaring voor de jongeren en belemmert 
hen om te kiezen voor de hoogst mogelijke vervolgopleiding. Zij lijken minder ambitieus te kiezen en 
het risico op een (volgende) negatieve schoolervaring uit de weg te willen gaan. 

Studiekosten kunnen belemmerend werken om te kiezen voor de hoogst mogelijke opleiding. 
Daarnaast kan de lengte van een ho-opleiding, de gepercipieerde opbrengst en de gepercipieerde 
moeilijkheidsgraad van de ho-opleiding als een belemmerende factor worden gezien. De jongeren uit 
de casestudies vinden een relatief lange ho-opleiding niet de moeite waard en twijfelen of het niveau 
te hoog voor hen is (op dit moment). Selectieprocedures of ingangseisen zijn een evident obstakel voor 
de jongeren waardoor zij niet (kunnen) kiezen voor de hoogst mogelijke opleiding. 

Wat betreft factoren in de habitus van het individu onderscheiden we in de casestudies 
factoren van de jongere zelf en factoren van de ouders. De persoonlijke interesse van de jongere, het 
hebben van een ondersteuningsbehoefte (zoals dyslexie), en liever willen werken dan studeren zijn 
factoren die spelen binnen de jongere zelf. Het ouderlijk inkomen, de ouderlijke steun en aspiraties, 
en het opleidingsniveau van de ouders zijn factoren die spelen in de gezinscontext van de jongeren. 
Hoe meer aanwezig, hoe meer kans dat de hoogst mogelijke opleiding wordt overwogen. Afwezigheid 
of beperkte aanwezigheid van deze ouderlijke factoren werkt belemmerend op de keuze voor de 
hoogst mogelijke vervolgopleiding. 
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Hoe werken de factoren op elkaar in over de contextuele lagen heen? 

Hiernavolgend lichten we vier mechanismen (i.e. interacties tussen factoren binnen een contextuele 
laag en tussen contextuele lagen) toe die naar voren komen in de casestudies. 

 
Mechanisme a) Het hebben van een ondersteuningsbehoefte in relatie tot de eisen van het onderwijs 
en het sociaal cultureel kapitaal van de jongere 
Het hebben van een ondersteuningsbehoefte (zoals dyslexie) maakt duidelijk hoe het Nederlandse 
onderwijsstelsel van invloed is op de persoonlijke keuzes van jongeren. Het onderwijsstelsel in 
Nederland is mede gebaseerd op het idee dat je op basis van je merites (i.e. talent en inzet) een 
opleiding kan volgen die bij je past (Elffers 2018). Uit de narratieven blijkt dat dit een bepaalde druk 
legt op de individuele jongeren en hun ouders, startend in het basisonderwijs. Als de jongeren niet 
goed presteren op school, en niet in een bepaald niveau terecht komen, ligt dat aan hun eigen 
capaciteiten(verwerving). De scholen bieden een bepaalde mate van ondersteuning, maar lijken hier, 
zeker vanaf het vo, weinig proactief in. Zowel Max als Isa zijn een of meerdere keren blijven zitten of 
afgestroomd vanwege dyslexie. Blijven zitten of afstromen vanwege dyslexie lijkt aan de jongeren het 
signaal af te geven dat het onderwijssysteem een gegeven is dat slechts beperkt meebeweegt met hun 
ondersteuningsbehoefte. Het hebben van een ondersteuningsbehoefte belemmert de jongeren om 
ambitieus te kiezen, want zij hebben ervaren dat zij in grote mate zelf dit ‘capaciteitsprobleem’ 
oplossen om een fit te ervaren in het onderwijs. Hoe meer sociaal cultureel en financieel kapitaal de 
ouders tot hun beschikking hebben, hoe meer zij hulp weten te vinden en kunnen veroorloven om het 
leerproces van hun kind te ondersteunen, hoe meer de jongere ervan profiteert en mee kan gaan in 
het gegeven onderwijssysteem. Dit mechanisme van de eisen van het onderwijsstelsel, de individuele 
capaciteiten van de jongeren, de aan- of afwezigheid van structurele ondersteuning vanuit school en 
de aan- of afwezigheid van ondersteuning vanuit het sociaal cultureel kapitaal van de ouders is relevant 
in de uiteindelijke keuze van een jongere om een ho-opleiding te kiezen. Isa (mbo) en Max (havo) 
maken (enigszins impliciet) de afweging tussen wat zij zelf denken aan te kunnen, dat er geen of 
beperkte hulp vanuit de ho-opleiding zal zijn, en welke bronnen er binnen de familiecontext zijn aan 
te boren. Bovendien lijkt de taligheid van een hbo-opleiding Isa en Max sowieso af te schrikken. De 
opzet van het hoger onderwijs als structurele factor weegt dus mee in de afweging of een hbo- 
opleiding voor hen te moeilijk is, met andere woorden, of er een fit is tussen de persoonlijke 
capaciteiten, mogelijke ondersteuningsbronnen en eisen van het onderwijs. 

 
Mechanisme b) De aanwezigheid en kwaliteit van keuzebegeleiding in relatie tot de persoonlijke 
interesse en het sociaal cultureel kapitaal van de jongere 

De aanwezigheid van studiekeuzebegeleiding of loopbaanoriëntatie kan het verschil maken 
voor jongeren, zo blijkt uit de casestudies. Isa (mbo) heeft beperkte loopbaanoriëntatie of 
studiekeuzebegeleiding ontvangen in het mbo. De mbo-opleiding maakte duidelijk welke werkopties 
er globaal zijn na de opleiding, wat de geijkte route is voor een hbo-vervolgopleiding maar er leek geen 
ruimte te zijn voor een open gesprek over wat Isa als persoon wilde doen na haar studie en er was 
geen begeleiding op nadere verkenning van opleidingen. Het enige wat Isa wist na haar mbo-opleiding 
is dat zij de aangeboden routes niet wilde belopen en niet wist wat nu te doen. Na bedenktijd en 
diverse baantjes volgt ze op eigen initiatief en dat van haar ouders een studiekeuze-begeleidingstraject 
om een fit te vinden tussen haar capaciteiten, interesses, ambities en opleidingsopties. Ze sprak met 
een coach en andere jongeren over haar keuze, en zocht informatie over hbo- en mbo-opleidingen. Dit 
leidde ertoe dat ze startte met een andere mbo-opleiding. Bij Max (havo) was een relatief goede 
studiekeuzebegeleiding  aanwezig.  Hij moest onder andere een stageweek voor  zichzelf  regelen  en 
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iemand uit het werkveld interviewen. In combinatie met zijn persoonlijke interesse heeft hij een 
passende vervolgopleiding kunnen vinden. Laura (vwo) had veel gesprekjes met haar mentor over haar 
twijfel tussen verpleegkunde en geneeskunde waardoor ze veel steun ervaarde in haar keuzeproces, 
en dacht na over aangereikte hbo- en universitaire opleidingen. Bij alle drie de cases had de 
keuzebegeleiding een toegevoegde waarde op het sociaal cultureel kapitaal dat aanwezig is in het 
gezin. Alle (hoog- en laagopgeleide) ouders bestudeerden samen met de jongere vervolgopleidingen, 
en gingen samen naar open dagen. Open gesprekken over wat kan en wil de jongere lijken echter 
onvoldoende te lukken. De ouders dragen bepaalde aspiraties en normen en waarden over aan het 
kind, wat de jongere enigszins kan vastzetten of belemmeren om tot een keuze te komen die past bij 
hen. Bovendien heeft de keuzebegeleiding een vertalende rol voor de informatie die komt uit de 
andere contexten van nationaal beleid en hoger onderwijsinstellingen. De keuzebegeleiders maken de 
regels en mogelijkheden begrijpelijk voor jongeren die niet omringd zijn door rolmodellen met ervaring 
in het hbo of de universiteit. Kortom, er is een wisselwerking tussen keuzebegeleiding, de habitus 
(individu en factoren in de gezinscontext) en de hoger onderwijscontext. Als de keuzebegeleiding weg 
valt, komt het neer op de habitus (het kapitaal van het gezin en het individu) om toegang te krijgen tot 
de hoger onderwijscontext. 

Naast de aan- of afwezigheid van studiekeuzebegeleiding is de kwaliteit van de begeleiding 
ook van belang om tot een besluit te komen. Als de keuzebegeleiding wordt ingevuld door 
docenten/mentoren zonder duidelijk begeleidingskader/ coachingskader, kan er ook overdracht 
plaatsvinden zoals tussen ouder en kind blijkt uit de casestudies. De docent kan dan bepaalde 
competenties of aspiraties projecteren op de jongere die de keuze beïnvloeden. Zo kreeg Isa (mbo) het 
advies van haar tekendocente om iets creatiefs te gaan doen en kreeg Laura (vwo) de suggestie van 
haar mentor of het leraarschap niet iets voor haar is. Max (havo) kreeg daarentegen geen advies van 
zijn docent, uitsluitend opdrachten om zijn eigen interesses en mogelijkheden verder te onderzoeken. 
Ook Isa kreeg in het latere keuzebegeleidingstraject geen concrete adviezen van haar coach maar had 
wel gesprekken over en kreeg opdrachten om haar interesses, capaciteiten en 
opleidingsmogelijkheden nader te bestuderen om uiteindelijk zelf tot een besluit te komen. 

 
Mechanisme c) Studiekosten in relatie tot de sociaaleconomische status en de persoonlijke interesse 
van de jongere 

Het kunnen en willen betalen van een vervolgopleiding bepaalt mede de keuze van de 
jongeren om niet voor een ho-studie te gaan. Laura (vwo) en Max (havo) beschikken over voldoende 
ouderlijk inkomen en hoeven de vervolgopleiding niet zelf te betalen. Isa (mbo) beschikt ook over 
voldoende ouderlijk inkomen, maar omdat zij al een mbo-opleiding heeft afgerond en een tijdje weinig 
ambitie heeft getoond volgens haar ouders, hebben haar ouders besloten dat zij zelf het 
keuzebegeleidingstraject moet betalen en de 2e vervolgopleiding. Hier treedt dus een mechanisme op 
tussen nationaal beleid (studiekosten en leenstelsel), het ouderlijk inkomen, en de persoonlijke 
interesses en ambities van de jongere. 

 
Mechanisme d) Selectie aan de poort in relatie tot fitting in 
De cases van Laura en Max zijn verhelderend ten aanzien van hoe het sociaal cultureel kapitaal in de 
omgeving van de jongere interacteert met eisen uit het hoger onderwijs en de persoonlijke 
capaciteiten en ambities van jongeren. 

Laura (vwo) voelde zich vroeger, bij de overstap van po naar vo, eigenlijk meer ‘een 
havoleerling’, ze omschrijft zichzelf als een ‘speels kind’. Ook nu nog, bij de overstap naar hoger 
onderwijs, voelt ze zich anders dan sommige andere klasgenoten en is de universiteit niet per se de 
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logische vervolgstap. Ze is graag bezig, en heeft het idee dat “echte” vwo-leerlingen meer van boeken 
houden en schoolwerk netjes volgens de instructies maken. Laura is de eerste in haar gezin die naar 
het vwo is gegaan en die naar de universiteit kan gaan. Via haar zussen en broer heeft ze wel 
meekregen wat een hbo-opleiding van je vraagt, maar niemand in het gezin kan haar iets vertellen 
over de universiteit. Haar sociale omgeving is voornamelijk laagopgeleid, ze voelt zich een vreemde 
eend in de bijt als vwo’er en mogelijk universitaire student. Uit de casus van Laura rijst de vraag of het 
onderwijs voldoende oog heeft gehad voor de ‘pioniersrol’ die zij binnen haar sociale omgeving heeft 
vervuld. Werd ze door het onderwijs voldoende bevestigd als vwo’er, zodat ze zich niet altijd als een 
havoër zou blijven voelen die per abuis in het vwo is terechtgekomen? Haar mentor probeert haar op 
diverse manieren te informeren over de universitaire context en te bevestigen dat zij het niveau 
aankan. Andere informatiebronnen of rolmodellen over studeren op universitair niveau lijken niet 
aanwezig te zijn in haar sociale omgeving. Wel krijgt ze onder andere bij haar broer en zus mee wat 
een hbo-opleiding vereist. Al met al lijken de kosten van een universitaire opleiding, geneeskunde in 
haar geval, niet op te wegen tegen de baten in vergelijking met hbo-verpleegkunde. Echter, 
waarschijnlijk mede omdat haar moeder expliciet overdraagt dat het toch zonde is van haar vwo als ze 
niet naar de universiteit gaat, durft ze niet duidelijk te kiezen voor het hbo, een opleiding die beter 
past bij haar ambities maar niet past in het idee om onderwijsmogelijkheden ten volle te benutten. Ze 
expliciteert haar keuze middels de decentrale selectietoets. Ze maakt hierin de afweging om zich niet 
ten volle voor te bereiden op de toets, waarmee zodoende is aangetoond dat ze niet thuishoort op de 
universiteit. De opluchting om niet naar de universiteit te hoeven overheerst bij Laura, en tegelijkertijd 
krijgt ze via de decentrale toets de bevestiging dat ze wel voldoende affiniteit heeft met geneeskunde 
en, aangezien ze het kennisdeel net niet had gehaald, het niveau waarschijnlijk wel aankan. Er treedt 
hier dus een wisselwerking op tussen de eisen van het onderwijsstelsel, het sociaal cultureel kapitaal 
van de jongere en haar omgeving, en haar eigen capaciteiten en ambities. Wat zou ze gekozen hebben 
als ze zich wel een vwo’er voelde en wel rolmodellen uit de universitaire context kende? Zou ze dan 
wel het risico hebben genomen om uit het sociaal culturele script te stappen? 

De case van Max (havo) is een tegenpool van Laura. Zijn ouders zijn hoogopgeleid en 
welgesteld en geven hem mee dat hij thuishoort op hbo-niveau. Max voelt zich dan ook meer thuis in 
het hbo dan op het mbo maar wordt belemmerd vanwege een ingangseis. Hij ziet zichzelf later op hbo- 
niveau functioneren omdat hij een goede fit ervaart met peers en docenten op de havo, en steun krijgt 
vanuit zijn familie dat hij op hbo-niveau kan denken. Max voelt zich minder thuis op het mbo, want hij 
is al ouder dan de reguliere instromer, hij heeft havo afgerond en hij wil later op hbo-niveau gaan 
werken en heeft bevestiging vanuit zijn omgeving dat hij dat kan. De mbo-opleiding kiest hij dan ook 
zo dat het past bij hem. Een verkorte route voor havisten, met doorstroommogelijkheid naar het hbo, 
en hij kiest een mbo-instelling die toevallig in de buurt is en past bij de welgesteldheid die hem bekend 
is vanuit zijn leefomgeving. Een grootschalig onpersoonlijk ROC viel direct af. Bovendien kan hij met de 
mbo-opleiding relatief gemakkelijk voldoen aan de tweede taal-eis voor het hbo, en hoeft hij niet het 
risico te nemen dat een zomercursus voor een tweede vreemde taal een frustrerende en negatieve 
ervaring wordt. Beide jongeren kiezen dus voor een route die past in hun sociaal cultureel kapitaal en 
sociale script en proberen negatieve gevolgen van afwijking daarvan, zowel in het onderwijs als in hun 
latere (werkende) leven, te beperken. 
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Welke betekenis kennen jongeren toe aan de factoren die een rol spelen in de keuze om niet 
de hoogst mogelijke opleiding te kiezen? 

Op basis van de casestudies concluderen wij dat de jongeren een afweging of kosten-batenanalyse 
maken die niet volledig bewust of expliciet wordt gedaan. Diverse factoren spelen impliciet een rol, 
zonder dat ze het door hebben. Met andere woorden: de jongeren hebben onvolledige 
informatie/overzicht over welke factoren een rol spelen in de keuze (Perna, 2006). Zo had bijvoorbeeld 
Isa (mbo) in eerste instantie veel onvolledige informatie over welke factoren relevant zijn om tot een 
keuze te komen. Ze had zelf het overzicht niet, waardoor ze eerst een passieve zelfselectie toepaste 
om niet te gaan studeren in het hbo. Pas nadat ze meer zicht en grip kreeg op relevante factoren in het 
keuzeproces, kon ze een betekenisvolle keuze maken. 

De betekenis van persoonlijke factoren speelt een grote rol voor de jongeren, zoals wat wil ik 
(persoonlijke ambities) en wat kan ik (persoonlijke capaciteiten). Deze factoren zijn helder te 
verwoorden door de jongeren, eenvoudig expliciet te maken. De inschatting van de persoonlijke 
capaciteiten wordt mede bepaald door hoe het onderwijs tot nu toe is omgegaan met de capaciteiten 
van de jongere. Een ondersteuningsbehoefte (zoals dyslexie) wordt door de jongeren als een 
individuele factor ervaren, maar beschouwd vanuit de contextuele laag van het hoger onderwijs, is het 
ook een beperkende factor. 

De betekenis van factoren op ouderlijk niveau speelt ook een grote rol zonder dat de jongeren 
dat zelf expliciet benoemen. De ouders zijn zich hier ook niet altijd van bewust, maar als ze kapitaal 
hebben zetten ze dat in om hun kind vooruit te stimuleren en te ondersteunen in zijn/haar 
keuzeproces. Het sociaal cultureel kapitaal dat aanwezig is in de omgeving van de jongere (dus ouders, 
school, peers, vrije tijd activiteiten), lijkt zodoende een minder expliciete maar zeer relevante factor in 
het keuzeproces. Bovendien is er sprake van een wisselwerking tussen het onderwijssysteem en het 
sociaal cultureel kapitaal. Factoren uit de hoger onderwijscontext en beleidscontext zoals studiekosten 
of het leenstelsel beïnvloeden de keuze van de jongere in samenspel met hun sociaal cultureel kapitaal. 
Het aanwezige financiële kapitaal in het huishouden en de kennis en perceptie op leenkosten geven 
betekenis aan deze factor voor de jongere. Verder blijkt uit de casestudies dat de jongeren het 
onderwijssysteem als een gegeven nemen, terwijl met name de hoogopgeleide ouders daar wat 
kritischer tegenover staan, en proberen het systeem en de beleidscontext zo goed mogelijk te 
benutten om hun kind het beste onderwijs te laten volgen. De benutting van het systeem, of het 
kunnen omzeilen van beperkingen in het onderwijssysteem lijkt in deze specifieke casestudies in 
belangrijke mate af te hangen van het sociaal cultureel kapitaal van de ouders. 

Andere factoren uit de contextuele laag van hoger onderwijs, zoals lengte van de studie, de 
gepercipieerde moeilijkheidsgraad van de opleiding, de studiekosten en de verwachte opbrengst 
spelen ook een belangrijke rol in de overweging om wel of niet voor de hoogst mogelijke opleiding te 
gaan. Deze factoren zijn makkelijk expliciet te gebruiken in de besluitvorming door de jongeren, mits 
zij weten wat ze (ongeveer) willen gaan studeren. 

Ingangseisen of selectieprocedures worden door de jongeren als een gegeven beschouwd. Het 
zijn evidente barrières die de kans op zelfselectie lijken te vergroten. Bovendien wordt duidelijk dat 
selectie aan de poort in combinatie met early tracking in het vo een langdurige, moeizaam bij te sturen 
barrière voor jongeren kan zijn om door te stromen naar de hoogst mogelijke opleiding. Als je niet 
weet wat je wilt studeren ten tijde van je profielkeuze, of als je verandert van richting, of je komt 
langzamer tot bloei vanwege een ondersteuningsbehoefte, werkt dit nadelig door in de 
toegankelijkheid tot de hoogst mogelijke opleiding. 
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Tot slot lijkt keuzebegeleiding voor de jongeren niet zo’n betekenisvolle factor; het is voor hen 
geen prominente factor in de afweging om wel of niet deel te nemen aan hoger onderwijs. 
Keuzebegeleiding is echter wel een prominente facilitator om te komen tot een keuze, zo blijkt uit de 
casestudies. 
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5 Conclusie 
 

Niet alle jongeren die gekwalificeerd zijn voor het hoger onderwijs kiezen daadwerkelijk voor een 
vervolgstudie in het hoger onderwijs. Indien er sprake is van een goede fit tussen persoon en 
omgeving, alle relevante bronnen beschikbaar zijn en er geen factoren zijn die de keuze voor het 
hoogste niveau belemmeren, dan is zelfselectie geen probleem. De recente cijfers laten echter zien dat 
de groep die niet voor het hoogste niveau kiest, groeiende is (Inspectie van het Onderwijs, 2020). In 
Nederland besluiten met name mbo-studenten niet door te stromen naar het hbo. Onder de havisten 
lijkt een groeiend aantal jongeren ervoor te kiezen niet door te stromen naar het hbo. Vwo’ers 
stroomden de afgelopen ongeveer 10 jaar in gelijke mate door naar het hoger onderwijs. Dit 
suggereert dat zelfselectie ook als probleem gezien kan worden, dat met name plaats vindt binnen het 
mbo en de havo (Inspectie van het Onderwijs, 2020; Van den Broek et al., 2019). In het huidige rapport 
schetsen we een beeld van factoren die gerelateerd zijn aan het proces van zelfselectie. Zelfselectie 
hebben we gedefinieerd als een proces van doorstroom vanuit het voortgezet of middelbaar 
beroepsonderwijs naar een andere dan de hoogst mogelijke vervolgopleiding, of naar de arbeidsmarkt. 

Het doel van dit kortlopende beleidsgerichte onderzoek naar zelfselectie aan de poort van het 
hoger onderwijs was het opstellen van een theoretisch raamwerk van factoren die gerelateerd zijn aan 
de keuze van gekwalificeerde jongeren die de stap naar de hoogst mogelijke opleiding in het hoger 
onderwijs niet maken. Voor het opstellen van dit raamwerk hebben we een systematische literatuur 
review uitgevoerd, waarbij we het studiekeuzemodel van Perna (2006) als uitgangpunt hebben 
genomen. Daarnaast zijn een drietal casestudies verricht om de nadere betekenis van de relevante 
factoren uit het model te onderzoeken. Met deze casestudies verschaffen we meer inzicht in het 
proces van de zelfselectie aan de poort van het hoger onderwijs. 

Het model van Perna (2006) combineert twee perspectieven op de studiekeuze. Enerzijds het 
individuele ‘human capital’ perspectief, waarbij een keuze wordt gezien als een rationele afweging 
tussen kosten en baten. Anderzijds beschouwt het model de keuze voor het hoger onderwijs in de 
sociale context van de jongere, en wordt de sociaal kapitaal theorie opgevoerd om de keuze te 
begrijpen. Factoren in verschillende zogenaamde contextuele lagen, en interacties tussen de factoren, 
dragen bij aan de uiteindelijke keuze. De eerste contextuele laag is de zogenaamde habitus laag 
waarbinnen de individuele en achtergrondfactoren worden gesitueerd, in deze laag vindt ook de 
kosten-baten analyse plaats. Deze laag is genest in de tweede ‘peers, school en wijkcontext’ laag, 
waarin de factoren worden geplaatst die verwijzen naar processen op de middelbare school, of in het 
middelbaar beroepsonderwijs. In deze tweede laag worden ook de factoren geplaatst die verwijzen 
naar de rol van peers en ouders, en de wijk waarin de jongere is opgegroeid. De derde laag is de 
zogenaamde hoger onderwijs context met factoren die de hoger onderwijsinstelling zelf betreffen, 
zoals bijvoorbeeld voorlichtingsactiviteiten en transitieprogramma’s. Tot slot worden factoren 
onderscheiden in de laag van de sociale en economische beleidscontext, die eveneens kunnen 
bijdragen aan de uiteindelijke keuze om wel of niet naar het hoger onderwijs te gaan. Factoren in elk 
van de lagen kunnen een directe relatie hebben met de uiteindelijke keuze, maar ook in onderlinge 
samenhang bijdragen aan de keuze. In dat laatste geval spreken we van mechanismen: factoren uit 
soms verschillende lagen die op elkaar inwerken en bijdrage aan het zelfselectie proces. 

 
De literatuurreview en de casestudies zijn vertrokken vanuit het model van Perna (2006), waarbij we 
de volgende onderzoeksvragen stelden: 

1) Welke factoren beïnvloeden de keuze van jongeren om niet voor de hoogst mogelijke 
opleiding te kiezen? 
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2) Welke betekenis kennen jongeren toe aan de factoren die een rol spelen in de keuze om 
niet de hoogst mogelijke opleiding te kiezen? 

 
Hierboven beschreven we dat het doel van deze studie is om te komen tot een theoretisch raamwerk 
voor het beschrijven van het zelfselectieproces. De resultaten uit de literatuurreview en de casestudies 
laten zien welke factoren en mechanismen een rol spelen. Het beoogde theoretische raamwerk is in 
feite het model van Perna (2006) met een specifieke invulling van factoren en mechanismen die van 
belang zijn in de context van het zelfselectieproces van jongeren die aan de poort staan van het 
Nederlandse hoger onderwijs. Het raamwerk is in Figuur D afgebeeld. 

In dit laatste hoofdstuk vatten we de resultaten samen aan de hand van de onderzoeksvragen 
en presenteren we het theoretische raamwerk. Vervolgens gaan we in op enkele discussiepunten, en 
doen we aanbevelingen voor vervolgonderzoek en bespreken we implicaties voor beleid dat beoogt 
zelfselectie als probleem te beperken. 

 

Factoren in het zelfselectieproces 

In dit onderzoek stond als eerste de vraag centraal wat factoren en mechanismen zijn in het besluit 
van gekwalificeerde jongeren om niet te gaan studeren in het hoger onderwijs. Deze vraag hebben wij 
toegespitst op de vraag welke factoren en mechanismen een rol spelen in het besluit van 
gekwalificeerde jongeren om niet te kiezen voor de hoogst mogelijke vervolgopleiding. 

Uit de literatuurstudie blijkt dat veel factoren een rol spelen in het zelfselectieproces die 
geplaatst kunnen worden in elk van de contextuele lagen in het model van Perna (2006): de habitus 
van het individu, in de context van school, peers en de wijk, in de context van het hoger onderwijs en 
in de beleidscontext van Nederland (Perna, 2006, zie Figuur D). Deze factoren kunnen een faciliterende 
en/of belemmerende rol spelen in het besluit van jongeren. 

In de habitus context domineert SES als bepalende factor om wel of niet te kiezen voor hoger 
onderwijs. Jongeren waarvan de ouders een laag opleidingsniveau hebben in combinatie met een laag 
huishoudelijk inkomen zijn minder geneigd te kiezen voor de hoogst mogelijke vervolgopleiding. 
Geslacht speelt bij het besluit een relatief kleine rol, en migratieachtergrond lijkt vooral stimulerend 
te werken. Als gekwalificeerde jongeren met een migratieachtergrond (eventueel in combinatie met 
een lage SES) voor de keuze staan, kiezen zij veelal voor de hoogst mogelijke vervolgopleiding. Als 
jongeren de eerste in het gezin zijn die gaan studeren in het hbo of aan de universiteit (i.e. eerste 
generatiestudent) dan lijkt dit belemmerend uit te werken op de keuze voor een vervolgopleiding op 
het hoogste niveau. Enerzijds lijkt het dus zo te zijn dat laagopgeleide ouders als een belemmerende 
factor kunnen worden gezien, maar als het ouders zijn met een migratieachtergrond (ook relatief vaak 
met een lage SES-achtergrond) dan is er juist sprake van een faciliterende factor. 

Een van de verklaringen voor dit effect van een eerste generatieachtergrond lijkt te zijn dat 
ouders (en eventueel ook andere significante anderen) de jongere niet (voldoende) kunnen informeren 
en stimuleren om ambitieus te kiezen. De wisselwerking tussen deze factoren in de habitus context en 
factoren uit de andere contexten zoals de aanwezigheid van studiefinanciering (beleid) of 
selectieprocedures (hoger onderwijs) is ook geconstateerd. De aanwezigheid van beurzen dan wel de 
afwezigheid of beperking van studiekosten bleken een positieve invloed te kunnen hebben op de kans 
dat jongeren deelnemen aan het hoger onderwijs, met name voor jongeren die opgroeien in een 
zogeheten kansarme leefomgeving waarin belangrijke anderen relatief weinig opleiding genoten 
hebben, minder inkomen hebben en waar er minder steun en aspiraties zijn voor doorleren. En 
opleidingen met selectieprocedures blijken minder vaak gekozen te worden door jongeren met 
laagopgeleide ouders. 
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Tot slot constateren we dat zowel in de school- en wijkcontext als in de hoger onderwijscontext 
de aanwezigheid van studiekeuzebegeleiding, loopbaanoriëntatie of transitieprogramma’s en 
extracurriculaire activiteiten bepalende factoren zijn in het besluit van jongeren voor de hoogst 
mogelijke opleiding te kiezen. Deze factoren geven met name jongeren uit kansarmere gezinnen of 
wijken de kans om kennis te maken met mogelijkheden in het hoger onderwijs en hoe zij hun 
capaciteiten en ambities daarop kunnen afstemmen. 

De relatie tussen zelfselectie en de sociale achtergrondfactor SES laat zien dat zelfselectie een 
probleem kan zijn. Er lijkt ook sprake te zijn van een beperkte toegang tot bronnen evenals structurele 
factoren in de context van het hoger onderwijs en de beleidscontext die de keuze voor het hoogste 
niveau in het hoger onderwijs belemmeren. Deze bevindingen suggereren dat er sprake is van 
kansenongelijkheid en dat het hoger onderwijs niet even toegankelijk is voor alle gekwalificeerde 
jongeren. 

 
Betekenis van factoren in drie casestudies 

De tweede onderzoeksvraag was welke betekenis gekwalificeerde jongeren in Nederland geven aan 
de factoren en mechanismen zoals gevonden in de literatuurstudie in het besluit niet te kiezen voor de 
hoogst mogelijke vervolgopleiding. Hiertoe zijn drie casestudies verricht: er zijn een ouder, een 
mentor, een vwo-er die niet voor een universitaire studie koos geïnterviewd; een ouder, een mentor 
en een havist die niet voor het hbo koos, en tot slot een ouder, een mentor en een mbo-er die niet 
voor het hbo koos. 

Uit analyse van de interviews blijkt dat jongeren zelf de invloed van de ouders en school op 
hun besluit beperkt benoemen. Uit de interviews met ouders en mentoren blijkt echter dat zij wel een 
prominente rol spelen in de oriëntatie op een vervolgstudie en in de betekenisgeving van de waarde 
van een bepaalde opleidingsroute. De jongeren zelf richten zich meer op hun eigen capaciteiten en 
ambities en de eisen van de vervolgopleiding(en). Daarnaast worden factoren in het onderwijsstelsel 
zoals selectie, ingangseisen en beurzen door de jongeren en door met name de laagopgeleide ouders 
in de casestudies als een gegeven beschouwd. De kennis van ouders en andere belangrijke anderen 
rondom de jongere, zoals mentoren op school, kunnen jongeren bijsturen in hun keuze. De jongeren 
moeten daar echter zelf ook de wil en de capaciteiten voor hebben. 

Jongeren die nog niet goed weten wat ze willen studeren of later als beroep willen uitoefenen, 
jongeren met een ondersteuningsbehoefte of leerlingen met een eerste generatie hoger 
onderwijsachtergrond kunnen mogelijk afzien van de hoogst mogelijke vervolgopleiding omdat zij niet 
op tijd voldoen aan de eisen van het hoger onderwijs. In de narratieven werd ook duidelijk dat jongeren 
niet kiezen voor de hoogst mogelijke opleiding vanwege de perceptie dat er weinig mogelijkheden zijn 
voor jongeren met een ondersteuningsbehoefte. De jongeren, in samenspel met hun ouders en 
mentoren, navigeren en redeneren toe naar een besluit dat past bij de jongere. De jongeren creëren 
een fit voor zichzelf in het besluit en in de opleiding die ze kiezen. 

Net als in de literatuur review, laten ook de casestudies zien dat het zelfselectieproces genest 
is. Het besluit ligt bij de jongere, maar is ingebed en beïnvloed door factoren in het gezin, de sociale 
omgeving, de schoolervaringen, de keuzebegeleiding en hoe het Nederlandse onderwijs wordt gezien. 
De waarde van de hoogst mogelijke opleiding wordt ingeschat door jongeren mede op basis van 
informatie van ouders, school en beleidsbronnen (bijvoorbeeld DUO en OCW). 

Hoe de factoren precies op elkaar inwerken in het besluit om te kiezen voor de hoogst 
mogelijke vervolgopleiding is afhankelijk van in hoeverre de factoren aanwezig zijn bij de jongere. In 
de habitus laag vindt een kosten-baten analyse plaats: wat is de waarde (of opbrengst) van de hoogst 
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mogelijke vervolgopleiding en wat kost de investering? En is het die investering waard? Uit onze 
literatuurstudie en de casestudies blijkt bijvoorbeeld dat leenaversie of studiekosten geen 
doorslaggevende rol spelen in de keuze om te studeren in het hoger onderwijs. Maar de studiekosten 
lijken wel mee te wegen als factor in de kosten-batenanalyse; de weging valt negatief uit als ouderlijk 
of persoonlijk inkomen laag is, en/of als de verwachte baten van een opleiding te ver weg (opleiding 
duurt te lang) of afwezig (geen baankans of betere baankans) zijn. 

Op basis van de literatuurbevindingen en de casestudies concluderen wij derhalve dat de keuze 
voor een vervolgopleiding tot stand komt in een complex proces waar veel factoren uit verschillende 
contextuele lagen een rol spelen, die doorwerken in de uiteindelijke kosten-baten analyse en 
beslissing. Jongeren kiezen voor de opleiding die het best bij hen past, in hun persoonlijke geneste 
situatie als het ware. 

 

Aanbevelingen voor onderzoek en beleid 

Dit onderzoek draagt bij aan hoe zelfselectie voor de poort van het hoger onderwijs door 
gekwalificeerde jongeren kan worden begrepen. Het model van Perna (2006) is nader ingevuld met de 
relevante factoren in Figuur D en kan worden beschouwd als een theoretisch raamwerk voor 
zelfselectie. Het model kan worden gebruikt om richtingen voor vervolgonderzoek en implicaties voor 
beleid op het gebied van toegankelijkheid te doordenken. 

Het huidige beleidsonderzoek bevat een literatuurstudie die de resultaten uit een meta-review 
van de internationale literatuur combineert met een literatuurstudie van onderzoek in Nederland. Dit 
levert inzicht in de meest relevante factoren en verbanden, maar er lijken ook factoren en verbanden 
onderbelicht te blijven. Zo zou een internationale vergelijking van studiefinancieringssystemen en 
verbanden met zelfselectie interessante resultaten kunnen opleveren. Maar ook intersectionele 
verschillen in zelfselectie, zoals bijvoorbeeld in de groep vrouwelijke studenten met een 
migratieachtergrond, of in de groep eerste generatiestudenten met een migratieachtergrond, verdient 
meer onderzoekaandacht. Overigens merken we hierbij op dat zelfselectie wel beter gedefinieerd en 
gepositioneerd zou moeten worden. De term wordt gebruikt in allerlei rapporten maar er wordt niet 
altijd expliciet vermeld wat er mee wordt bedoeld: niet kiezen voor hoger onderwijs, of niet kiezen 
voor de hoogst mogelijke vervolgopleiding? En er wordt niet expliciet benoemd in hoeverre het nu een 
probleem is. 

Een tweede richting voor toekomstig onderzoek komt voort uit een beperking in het casestudie 
onderzoek. Ondanks dat de drie casestudies naar de betekenis van de factoren in het zelfselectieproces 
veel inzichten hebben opgeleverd, kunnen andere typen cases een ander beeld van het 
zelfselectieproces opleveren. Het zou interessant zijn om een vergelijkende casestudie te doen van een 
jongere met een eerste generatie- en een migratieachtergrond die wel voor het hoogste niveau kiest 
en een vergelijkbare jongere die onder het niveau kiest. Dit zou inzicht kunnen geven in de rol die de 
eerste generatie (of lage SES) achtergrond speelt, en de rol die de migratieachtergrond speelt in het 
zelfselectieproces. 

Een derde onderzoek aanbeveling die we kunnen doen op basis van het casestudie onderzoek 
is om op zoek te gaan naar zogenaamde scharniermomenten. In de narratieven van elk van de drie 
jongeren konden scharniermomenten worden aangewezen, dat wil zeggen momenten die bepalend 
waren voor de keuze. Deze momenten in het narratief van de jongeren geven veel inzicht in het proces. 
Door het keuzeproces te bestuderen aan de hand van de critical incident methode (Flanagan, 1954) in 
een grotere groep jongeren, wordt het mogelijk om kritische momenten in het zelfselectieproces/ 
studiekeuzeproces nader te identificeren. 
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Specifiek voor de Nederlandse situatie willen we ten vierde aanbevelen om onderzoek te doen 
naar opstromen en doorstromen van niet-traditionele groepen. Het Nederlandse onderwijssysteem, 
meer dan elders in Europa, voorziet in mogelijkheden om op te stromen. Daar waar we in Nederland 
relatief vroeg selecteren, is er later in het systeem de mogelijkheid om op te stromen en alsnog te 
kwalificeren voor het hoger onderwijs. Maar wat zijn ervaringen van jongeren die opstromen, de 
zogenaamde stapelaars? Laten zij hun ambitie om op te stromen zien, ontwikkelt zo’n ambitie zich 
überhaupt en kiezen ze vaker voor het hoogst mogelijke niveau in het hoger onderwijs? Of raken ze 
een deel van hun motivatie in vroege selectie en de veel langere schoolloopbaan kwijt? 

Het aanwezige onderzoek onder mbo-ers laat zien dat de doorstroom voor deze groep minder 
vanzelfsprekend is. Een plausibele verklaring is dat het mbo opleidt voor de arbeidsmarkt. Zeker in 
tijden van krapte op de arbeidsmarkt lijken mbo’ers minder vaak te kiezen voor een vervolgstudie in 
het hoger onderwijs. We vonden echter ook dat er voor mbo-studenten minder 
studiekeuzebegeleiding is, en een inhoudelijk minder goede aansluiting met de gekozen verwante 
vervolgopleiding. Nader onderzoek en beleidsvorming naar het wat en het hoe van de transitie van 
mbo naar hbo lijkt, vanuit het vergroten van de toegankelijkheid van het hoger onderwijs, daarom 
nodig. Wat zijn de uitgangspunten voor de transitie mbo-hbo, welke inhoudelijke doorlopende of 
verbredende lijnen zijn wenselijk, en hoe kan dit worden vormgegeven in de onderwijscultuur en de 
begeleiding van mbo-studenten zijn enkele relevante vraagstukken. 

Tot slot willen we aanbevelen om meer systematisch onderzoek te doen naar programma’s 
voor studiekeuzebegeleiding en transitieprogramma’s. De literatuur suggereert dat er een positief 
effect van uit kan gaan, dergelijke programma’s bieden sociaal en cultureel kapitaal dat met name in 
de niet-traditionele groepen studenten niet altijd voor handen is. In de Nederlandse context is deze 
ondersteuning vaak wel in meer of mindere mate aanwezig (LOB en studiekeuzecheck) maar het effect 
op wel/niet instromen in H(B)O is nog niet of nauwelijks systematisch onderzocht. 

Op een algemeen niveau zouden we willen aanbevelen in toekomstig onderzoek naar 
zelfselectie het theoretisch raamwerk toe te passen, en de genestheid van de keuze voor het hoger 
onderwijs zichtbaar te maken. Dergelijk onderzoek kan aanknopingspunten bieden voor het zodanig 
inrichten van het onderwijsstelsel dat leerlingen kunnen kiezen voor de best passende 
vervolgopleiding of de arbeidsmarkt. We willen daarbij benadrukken dat dit niet per se het hoogst 
mogelijke niveau hoeft te zijn. De best passende opleiding (of vervolgstap) kan heel goed betekenen 
dat een vwo-er naar het hbo gaat. Maar deze keuze voor de best passende opleiding moet wel met 
alle benodigde bronnen van sociaal en cultureel kapitaal gemaakt kunnen worden, in een hoger 
onderwijscontext met effectieve studiekeuzebegeleiding, waarin alle benodigde informatie 
beschikbaar is, in een beleidscontext zonder belemmeringen. De literatuurreview en casestudies laten 
zien dat er nog diverse belemmerende factoren in de contextuele lagen rondom de habitus aanwezig 
zijn, wat betekent dat de toegankelijkheid van het Nederlandse hoger onderwijs in het geding is. 

 
De vraag is vervolgens welke beleidsaanbevelingen we op basis van de literatuurreview kunnen doen. 
Als het doel is om de aantallen studenten uit de niet-traditionele groepen te vergroten dan zijn er drie 
aanvliegroutes mogelijk. Ten eerste zouden belemmerende factoren in de contextuele lagen moeten 
worden weggenomen, en wel zo dat de individuele perceptie van kosten zo klein mogelijk is. Dit kan 
bijvoorbeeld door het aanbieden van informatie en steun vanuit school en het hoger onderwijs tijdens 
het transitieproces. De vraag is of er momenteel voldoende zicht is op wat relevante informatie en 
steun precies inhoudt in, bijvoorbeeld, de groep leerlingen met een lage SES. De beleidsaanbeveling 
van Bensimon en Dowd (2009) is in dit kader relevant. Zij suggereren het aanstellen van zogenaamde 
transfer agents’ die vanuit de leefwereld van aankomende studenten met bijvoorbeeld een lage SES- 
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achtergrond, de studiekeuze en overgang naar het HO ondersteunen. Deze transfer agents houden er 
rekening mee dat de keuze en overstap voor eerste generatiestudenten een andere betekenis heeft 
dan voor studenten wiens ouders wel naar het hoger onderwijs gegaan zijn en bieden informatie en 
steun die wel goed aansluiten bij behoeften van deze groepen studenten (zie ook Severiens et al., 
2010). Diverse transitieprogramma’s, zoals het Pre Academic Programme van de Erasmus Universiteit 
Rotterdam (zie Van Herpen, 2019) en het Tune in programma van de HvA/UvA (Veraa, 2020), bieden 
deze studenten de kans de overstap soepeler te maken. Nog mooier zou het zijn als dit type 
transitieprogramma’s niet aanvullend worden aangeboden op ho-instellingen, maar ingebed zijn in 
sector-overstijgende curriculumonderdelen van het vo, mbo en ho. 

Ten tweede zou beleid er op gericht moeten worden om de individuele perceptie van baten te 
vergroten. Dit kan bijvoorbeeld door mentoren en rolmodellen in te zetten uit de sociale context van 
de leerling, of door verkenning van het werkdomein van ho-alumni via LOB-activiteiten. Student- 
leerling mentoring projecten zijn wellicht interessant in het kader van de doorstroom naar het hoger 
onderwijs. Er zijn diverse voorbeelden van mentoring die wordt ingezet om leerlingen die als eerste 
naar het hoger onderwijs gaan, goed te ondersteunen (zie ook De Meijer & Severiens, 2020). Een doel 
van student-leerling mentoring is om het sociaal kapitaal van de mentee te vergroten, al dan niet in 
combinatie met ondersteuning op het gebied van bijvoorbeeld studievaardigheden. Studenten kunnen 
als rolmodel fungeren, en zeker als de student een vergelijkbare achtergrond heeft, kunnen studenten 
een belangrijke bron van relevante informatie zijn. Daarnaast bleek uit de casestudies dat een goed 
doordacht aanbod van LOB-activiteiten waarbij ook de dialoog wordt gevoerd met de leerling kan 
bijdragen aan het vergroten van inzicht in de baten van een geschikte vervolgopleiding. Als  
bijvoorbeeld leerlingen werknemers uit het beoogde werkdomein met een ho-opleidingsniveau 
interviewen en onder begeleiding van docenten met LOB-expertise reflecteren op de eigen 
capaciteiten en wensen en de opgedane kennis van het werkdomein (Kuijpers, 2012), kunnen jongeren 
de toegevoegde waarde van verder studeren in het hoger onderwijs voor hun eigen loopbaan beter 
inschatten. 

Ten derde, en dit is de belangrijkste aanbeveling die we willen doen, zou er een verschuiving 
plaats moeten vinden van perspectief dat de keuze voor een vervolgopleiding een individuele 
aangelegenheid is naar een verantwoordelijkheid van het onderwijssysteem. Jongeren maken een 
keuze die genest is. De overheid en onderwijsinstellingen hebben een gedeelde verantwoordelijkheid 
om jongeren hun talenten te laten ontdekken, ontwikkelen en benutten in een onderwijsloopbaan die 
past bij zijn/haar interesses en capaciteiten. Dit vraagt om betrokkenheid van actoren in alle 
contextuele lagen van het Perna model (2006), met de behoefte van de individuele kiezer als 
uitgangpunt. Zodat jongeren voelen dat zij een gelijke kans hebben om het onderwijs te volgen dat bij 
hen past, onafhankelijk van hun sociale achtergrond. 

 

Conclusie 

Het zelfselectieproces van jongeren die niet voor het hoogste niveau in het hoger onderwijs kiezen, 
komt tot stand in verschillende contextuele lagen. Factoren en mechanismen in elk van deze lagen 
dragen bij aan de afweging van kosten en baten die jongeren maken, en hun uiteindelijke keuze. Er zijn 
diverse factoren en mechanismen in de context van het hoger onderwijs en de beleidscontext 
gevonden, die minder gunstig uit kunnen pakken voor met name jongeren met een lage 
sociaaleconomische achtergrond. Op basis van deze bevindingen uit de literatuur review en een drietal 
casestudies waarin de betekenis van de factoren en mechanismen wordt geduid, concluderen we dat 
zelfselectie aan de poort van het hoger onderwijs in Nederland een aanwezig probleem is waardoor 
het hoger onderwijs niet even toegankelijk is voor alle gekwalificeerde jongeren. 
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Bijlage A 
 

Tabel A1 
 

In- en exclusiecriteria internationale meta-review 
 

Inclusie-criteria Exclusie-criteria 
• Gepubliceerd tussen 2009 en 2019 in het Engels • Publicatie is gepubliceerd voor 2009 of na 2019 

in andere talen dan Engels 
• Onderzoekspopulatie komt in aanmerking/ is 

gekwalificeerd  om naar HO te gaan  (UIS, 2012); 
d.w.z. hoger secundair onderwijs, postsecundair 
niet-tertiair onderwijs, of bachelor- of 
gelijkwaardig niveau 

• De onderzoekspopulatie is niet gekwalificeerd 
om deel te nemen aan het hoger onderwijs (zie 
ook ISCED definitie); 

• De onderzoekspopulatie is niet (helder genoeg) 
gespecificeerd in de publicatie 

• Publicaties die factoren en/of mechanismen op 
leerling- en/of systemisch niveau identificeren 
die de zelfselectie van jongeren voor de poort 
van het hoger onderwijs beïnvloeden. 

Reviewstudies die alleen gericht zijn op factoren 
en/of mechanismen die: 
• de keuze voor het type hoger onderwijs (bijv. 

privaat vs. openbaar hoger onderwijs) 
beïnvloeden; 

• de keuze tussen diverse hoger 
onderwijsinstellingen beïnvloeden; 

• de keuze voor opleidingen / bachelors/ 
masters/minoren e.d.) beïnvloeden; 

• de keuze voor online of afstandsonderwijs 
beïnvloeden; 

• de transitie van hoger onderwijs naar de 
arbeidsmarkt beïnvloeden; 

• de transitie van de ene naar de andere hoger 
onderwijsinstelling in het kader van 
uitwisselingsprogramma’s beïnvloeden; 

• uitval of studiesucces binnen het hoger 
onderwijs beïnvloeden. 

• Kwalitatieve, kwantitatieve en mixed-methods 
systematische reviews en meta-analyses (incl. 
interventies op leerlingniveau zoals Younger et 
al., 2019) 

• Publicaties die zowel geen systematic review 
zijn (kwalitatief, kwantitatief of gemixte 
methode) als geen meta-analyse zijn. 

• Publicaties die geen resultaten bevatten over 
empirische data verzameld voor die 
gepubliceerde studie (i.e. niet data-driven). 

• Publicatie voldoet aan standaard voor het 
rapporteren van reviews of meta-analyses 
(Moher et al., 2009) 

• Publicatie voldoet niet aan standaard voor het 
rapporteren van reviews of meta-analyses 
(Moher et al., 2009) 

• Publicatie is full-tekst beschikbaar voor 
onderzoeksteam. 

• Publicatie is niet full-tekst beschikbaar voor het 
onderzoeksteam. 
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Bijlage B 
 

Tabel B1 
 

Samenvatting van de tien geïncludeerde internationale reviews en meta-analyses 
 

# Volledige referentie Type publicatie Uitkomstmaten Aantal en context van 
onderzoeken 

Onderzoek 
populatie 

Geografische 
scope 

Methode van 
dataverzame- 
ling 

INT3 Harvill, E. L., Maynard, R. A., 
Nguyen, H. T., Robertson-Kraft, C., 
& Tognatta, N. (2012, March 8-11). 
Effects of College Access Programs 
on College Readiness and 
Enrollment: A Meta-Analysis 
[Conference presentation abstract]. 
Society for Research on Educational 
Effectiveness    Spring   Conference, 
Washington, DC, United States. 

Conferentie paper Voorbereiding op 
hoger onderwijs (zoals 
wiskunde prestaties en 
diploma) en instroom 
in hoger onderwijs 

14 studies, inclusief 12 
school-gebaseerde 
toegankelijkheid 
programma’s hoger 
onderwijs 

Eerste generatie 
hoger 
onderwijs, lage 
SES (grade 6- 
12). Totale N 
niet 
gerapporteerd. 

VS Meta-analyse 

INT5 Kolne, K., & Lindsay, S. (2019). A 
systematic review of programs and 
interventions for increasing the 
interest and participation of 
children and youth with disabilities 
in STEM education or careers. 
Journal of Occupational Science, 1- 
22. 

Wetenschappelijk 
artikel 

Interesse in en 
deelname aan STEM- 
onderwijs. 

17 studies, inclusief 11 
interventies om 
interesse/ deelname te 
wekken voor STEM- 
onderwijs of 
loopbanen 

953 studenten 
met een 
ondersteunings 
behoefte 
(leeftijd 9 – 23 
jaar) 

VS Systematische 
review 
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INT8 Lindsay, S., Lamptey, D. L., 
Cagliostro, E., Srikanthan, D., 
Mortaji, N., & Karon, L. (2019). A 
systematic review of post- 
secondary transition interventions 
for youth with disabilities. Disability 
and   rehabilitation,   41(21),  2492- 
2505. 

Wetenschappelijk 
artikel 

Succesvolle transitie 
naar hoger onderwijs 

18 studies naar 
transitieprogramma’s 
hoger onderwijs 

2385 studenten 
met een 
ondersteunings 
behoefte (13-28 
jaar) 

VS, Canada, 
Australië 

Systematische 
review 

INT12 Mocca, E., Rojon, C., &  Hernández, 
J. (2019). Great Expectations? A 
Systematic Review of the 
Relationship Between the School- 
to-Higher Education Transition and 
Social Mobility. Sociological 
Spectrum, 39(4), 264-280. 

Wetenschappelijk 
artikel 

Succesvolle transitie 
naar hoger onderwijs; 
toegang tot hoger 
onderwijs 

191 studies naar de 
toegankelijkheid van 
het hoger onderwijs 

Algemene 
student 
populatie; 
totale N niet 
gerapporteerd. 

Internatio- 
naal; 
Vooral 
geschreven 
door scholars 
in de VS, 
gevolgd door 
Europa (VK en 
Duitsland). 
En Zuid- 
Amerikaans 
onderzoek 
(met name 
Argentinië, 
Mexico en 
Chili) 

Systematische 
review 
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INT14 See, B. H., Gorard, S., &  Torgerson, 
C. (2012). Promoting post-16 
participation of ethnic minority 
students from disadvantaged 
backgrounds: a systematic review 
of the most promising 
interventions. Research in Post- 
Compulsory  Education,  17(4), 409- 
422. 

Wetenschappelijk 
artikel 

‘Post-16’ participatie 
(incl. instroom) 

14 studies en 
interventie 
programma’s in het 
voortgezet en hoger 
onderwijs om 
deelname aan post-16 
onderwijs te vergroten. 

Etnische 
minderheid 
studenten 
(Engels als 
eerste of 
andere taal); 
totale N niet 
gerapporteerd. 

VS Systematische 
review 

INT15 See, B. H., Torgerson, C., Gorard, S., 
Ainsworth, H., Low, G., & Wright, K. 
(2011). Factors that promote high 
post-16 participation of some 
minority ethnic groups in England: a 
systematic review of the UK-based 
literature. Research in Post- 
Compulsory   Education,   16(1), 85- 
100. 

Wetenschappelijk 
artikel 

Post-16 en hoger 
onderwijs instroom en 
participatie. 

23 studies on post-16 
en hoger onderwijs 
participatie 

Etnische 
minderheid 
studenten; 
totale N niet 
gerapporteerd 

VK Systematische 
review 

INT16 Sneyers, E., & De Witte, K. (2018). 
Interventions in higher education 
and their effect on student success: 
a meta-analysis. Educational 
Review, 70(2), 208-228. 

Wetenschappelijk 
artikel 

Instroom, retentie en 
afstuderen in hoger 
onderwijs van 
studenten 

25 studies naar het 
effect van bindend 
studieadvies (academic 
probation), student- 
faculteit mentoring en 
ondersteuningssubsidi 
es/ beurzen 

Algemene 
student 
populatie; 
totale N niet 
gerapporteerd 

VS, Canada, 
en Nederland 

Meta-analyse 

INT17 Taggart, A. (2018). Latina/o 
students in K-12 schools: A 
synthesis of empirical research on 
factors influencing academic 
achievement.   Hispanic   journal of 
behavioral sciences, 40(4), 448-471. 

Wetenschappelijk 
artikel 

Studiesucces (zoals 
cijfers, test scores, 
slagen voor 
eindexamen 
voortgezet onderwijs, 

134 studies naar het 
studiesucces van 
Latina/o studenten 

Latina/o 
studenten in 
primair en 
voortgezet 
onderwijs; 

VS Systematische 
review 
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   instroom hoger 
onderwijs 

 totale N niet 
gerapporteerd 

  

INT19 What Works Clearinghouse. (2017). 
Dual Enrollment Programs. What 
Works Clearinghouse Intervention 
Report (pp. 1–46). U.S. Dept. of 
Education, National Center for 
Education Evaluation and Regional 
Assistance, Institute of Education 
Sciences. 

Rapport Afronden voortgezet 
onderwijs, toegang en 
instroom  hoger 
onderwijs, 
studievoortgang, 
afstuderen. 

5 studies naar duale 
instroom programma’s 

77,249 
studenten in 
voortgezet 
onderwijs 

VS Systematische 
review 

INT18 Younger, K., Gascoine, L., Menzies, 
V., & Torgerson, C. (2019). A 
systematic review of evidence on 
the effectiveness of interventions 
and strategies for widening 
participation in higher education. 
Journal of Further and Higher 
Education, 43(6), 742-773. 

Wetenschappelijk 
artikel 

Participatie in hoger 
onderwijs (i.e. 
aanwezigheid) 

4 systematische 
reviews (resultaten niet 
geïncludeerd in dit 
onderzoek); 12 studies 
en interventies  voor 
het vergroten van de 
toegankelijkheid van 
het hoger onderwijs 

Ondervertegen 
woordigde 
groepen in het 
hoger onderwijs 
(zoals studenten 
uit lage  SES 
omgevingen, 
eerste 
generatiestuden 
ten  hoger 
onderwijs, 
etnische 
minderheidsgro 
epen); totale N 
niet 
gerapporteerd. 

VK and VS Systematische 
review 

Noot. Post-16 = voortgang van formeel fulltime onderwijs na verplicht onderwijs (leeftijd 16) 
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Tabel B2 
 

Samenvatting van de 20 geïncludeerde Nederlandse onderzoeken en rapporten 
 

Code 
* 

Auteurs en 
publicatie jaar 

Type 
publicatie 

Geografisch 
e scope 

Uitkomstmaten Onderwijscontext Onderzoekspopulatie Data-analyse methode 

NL7 Van den Broek et 
al. (2019) 

Rapport NL Wel/niet doorstromen 
naar ho, reden niet 
doorstromen 

havo/vwo/mbo naar 
hbo/uni 

Landelijke register- en 
surveydata 

Kwantitatief beschrijvend 

NL9 Kazemier (2013) Artikel NL Doorstroom ho mbo naar hbo, 
havo/vwo naar ho 

Landelijke data, 196.300 
jongeren die op oktober 
2005 16 jaar oud waren. 

Kwantitatief beschrijvend 

NL12 Den Boer et al. 
(2019) 

Rapport NL Wel/geen doorstroom 
naar hbo 

mbo naar hbo 174 mbo-opleidingen; 8 
mbo-scholen namen 
deel als case study. 

Mixed-methods: o.a. 
casestudie en 
multilevelanalyse 

NL16 Elffers & Vervoort 
(2018) 

Rapport NL Overwegingen om 
wel/niet gaan studeren 
in het hbo; 
overwegingen bij de 
opleidingskeuze; 
verwachtingen van het 
verloop van de overstap 
naar hbo; ervaren en 
gewenste 
ondersteuning 

havo naar hbo; mbo 
naar hbo 

164 havo-leerlingen, 
226 mbo-leerlingen 

Kwantitatief beschrijvend 

NL20 European 
Commission (2017) 

Rapport 28 staten 
van Europa 
en ook 
Albanië, 
Macedonië, 
Montenegro 
Servië, 
Turkije, 

Toelatingssystemen ho; 
instroom ho per land 

Niet gespecificeerd, 
hoger onderwijs 
verschilt per Europees 
land. 

Toelatingsbeleid van de 
Europese landen 

Kwalitatief (beschrijvend en 
vergelijkend) 
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   Liechtenstei 
n, IJsland en 
Noorwegen. 

    

NL23 Herweijer & 
Turkenburg (2016) 

Rapport NL Wel/niet doorstromen 
naar ho, redenen niet 
doorstromen naar ho 

mbo naar hbo; vwo naar 
hbo 

Landelijk gegevens uit 
schoolverlatersonderzo 
ek ROA 2016 en 
Studentenmonitor 
Hoger Onderwijs (Van 
den Broek en Brink, 
2015) 

Kwantitatief beschrijvend 

NL28 Inspectie van het 
Onderwijs (2015) 

Rapport NL Doorstroom ho landelijke instroom 
hbo/wo 

2 universiteiten 2 
hogscholen 

Kwalitatief 

NL30 Inspectie van het 
Onderwijs (2017) 

Rapport NL Doorstroom naar 
numerus fixus 
opleidingen 

landelijke instroom 
hbo/wo 

Landelijke registerdata 
en interviews met 20 
opleidingen van 10 
instellingen (2 hbo's, 8 
universiteiten) 

Kwalitatief en kwantitatief 
beschrijvend 

NL31 Inspectie van het 
Onderwijs (2018) 

Rapport NL Wel/geen doorstroom 
naar ho 

mbo/havo/vwo naar ho Landelijke gegevens uit 
diverse 
onderwijsregisters 

Kwantitatief beschrijvend 

NL44 Kottmann et al. 
(2019) 

Review 
rapport 

28 lidstaten 
van Europa 

Doorstroom mbo-hbo, 
doorstroom vo-ho 

vwo naar hbo Literatuurstudie, 
Nederlands beleid als 
case study bestudeerd 

Kwalitatief (beschrijvend en 
vergelijkend) 

NL50 Mulder et al. (2018) Rapport NL Wel/niet 
doorgestroomd 

mbo naar hbo 2500 mbo-studenten Kwantitatief beschrijvend en 
vergelijkend 

NL52 Mulder et al. (2019) Rapport NL Uitval in hbo mbo naar hbo 238 mbo-studenten, 
landelijke steekproef 

Kwalitatief 
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NL54 Nooij et al. (2016) Rapport NL Keuzes na mbo mbo naar hbo 3870 mbo-4- 
gediplomeerden die hun 
diploma  hebben 
behaald in 2013-2014 
(vóór de invoering van 
het studievoorschot) en 
mbo-4-gediplomeerden 
uit 2014-2015 (na 
invoering van het 
studievoorschot) 

Mixed-methods: 
kwantitatief onderzoek met 
een kwalitatieve component 

NL61 Rekers-Mombarg et 
al. (2010) 

Rapport NL Doorstroom ho havo/vwo naar ho 2375 leerlingen die 
hadden deelgenomen 
aan het landelijk 
schoolloopbaanonderzo 
ek VOCL’99 

Kwantitatief: student t- 
toetsen en chi-kwadraat 
toetsen 

NL68 Tieben & Wolbers 
(2010) 

Artikel NL Niveau van hoger 
onderwijs 

vo naar ho 5049 Nederlandse 
jongeren met een vo- 
diploma 

Kwantitatief: bivariate 
analyses, multivariate 
analyses 

NL72 Van den Broek et 
al. (2011) 

Rapport NL Keuze voor hbo of wo, 
studiekeuzemotieven 

vwo naar hbo Landelijke steekproef 
via Studentenmonitor, > 
10.000 jongeren 

Kwantitatief beschrijvend en 
vergelijkend, factoranalyses 

NL80 Van Essen et al. 
(2018) 

Rapport NL Wel/niet studeren in 
het ho, redenen voor 
twijfel, wel/geen twijfel 
om te studeren, 
redenenen voor niet 
studeren 

mbo naar hbo 1082 mbo-studenten Kwantitatief beschrijvend en 
vergelijkend 

NL87 Warps et al. (2011) Rapport NL Keuzemotieven voor 
hbo of wo 

vwo naar hbo/wo 1395 5- en 6-vwo'ers via 
landelijk 
scholierenpanel 

Kwantitatief beschrijvend en 
vergelijkend 
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NL95 Van den Broek et 
al. (2016) 

Rapport NL Diversen. Meest 
relevant: instroom, 
doorstroom en 
onderwijsdeelname in 
ho. 

mbo/havo/vwo naar 
hbo/wo 

Landelijke register- en 
surveydata 

Kwantitatief beschrijvend en 
vergelijkend 

NL96 Van den Broek et 
al. (2018) 

Rapport NL Diversen. Meest 
relevant: instroom, 
doorstroom en 
onderwijsdeelname in 
ho. 

mbo/havo/vwo naar 
hbo/wo 

Landelijke register- en 
surveydata 

Kwantiatief: 
regressieanalyses 
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Bijlage C 
 

Tabel C1 
 

In- en exclusiecriteria Nederlandse systematische review 
 

Inclusie-criteria Exclusie-criteria 
• Peer-reviewed door een wetenschappelijke 

tijdschriftredactie of begeleidingscommissie; 
• Gepubliceerd tussen 2009 en 2019 in het 

Nederlands of in het Engels over de Nederlandse 
context. 

• Publicatie is niet peer-reviewed; 
• Gepubliceerd voor 2009 of na 2019 in andere 

talen dan het Nederlands of Engels. 

• Onderzoekspopulatie komt in aanmerking/ is 
gekwalificeerd  om naar HO te gaan  (UIS, 2012); 
d.w.z. hoger secundair onderwijs (d.w.z. vwo of 
havo) of postsecundair niet-tertiair onderwijs 
(d.w.z.   mbo)   tot   bachelor-   of   gelijkwaardig 
niveau. 

• De onderzoekspopulatie is niet gekwalificeerd 
om deel te nemen aan het Nederlandse hoger 
onderwijs (zie ook ISCED definitie); 

• De onderzoekspopulatie is niet (helder genoeg) 
gespecificeerd in de publicatie. 

Publicaties die factoren en/of mechanismen 
• op leerling- en/of systemisch niveau identificeren 

die zelfselectie van jongeren voor de poort van 
het hoger onderwijs beïnvloeden; 

• de keuze voor het niveautype hoger onderwijs 
beïnvloeden      (bijv.      hbo      vs.   universiteit). 

Publicaties die gericht zijn op factoren en/of 
mechanismen die 
• de keuze tussen diverse hoger 

onderwijsinstellingen beïnvloeden; 
• de keuze voor opleidingen / bachelors / masters 

/ minoren e.d. beïnvloeden; 
• de transitie van hoger onderwijs naar de 

arbeidsmarkt beïnvloeden; 
• uitval  of  studiesucces  binnen  het  voortgezet 

onderwijs, mbo of hoger onderwijs beïnvloeden; 
• de keuze om wel/niet in te schrijven voor een 

numerus fixus opleiding beïnvloeden. 
Publicaties over 
• effecten van beleidsmaatregelen op studiesucces 

of studie-uitval in hoger onderwijs. 
• de transitie tussen onderwijsniveaus anders dan 

vo/mbo ho (bijv. vo-mbo, hbo-wo). 
• de kwaliteit van de studiekeuzecheck of 

loopbaanbegeleiding (LOB) zonder effectmeting 
op wel/niet kiezen voor ho. 

• Kwalitatieve,   kwantitatieve   en  mixed-method 
studies. 

• Publicaties die geen resultaten bevatten over 
empirische data verzameld voor die 
gepubliceerde studie (i.e. niet data-driven). 

• Publicatie is full-tekst beschikbaar voor 
onderzoeksteam. 

• Publicatie is niet full-tekst beschikbaar voor het 
onderzoeksteam. 

 
  



B i j l a g e n | 71 
 

 

 

Bijlage D 
 

Tabel D1 
 

Websites geselecteerde Nederlandse literatuur 
 

 Tijdschriften Bron 

 Pedagogische Studiën (open access) www.pedagogischestudien.nl 

 Tijdschrift voor Hoger Onderwijs en 
Management (inlog via bibliotheek van de 
Erasmus Universiteit Rotterdam) 

www.themahogeronderwijs.org 

 Databases  

 NRO onderzoeksdatabase https://www.nro.nl/onderzoeksprojecten-vinden/ 

 HBO Kennisbank www.hbo-kennisbank.nl 

 Organisaties  

 Narcis www.narcis.nl 

* Center for Higher Education Policy Studies 
(CHEPS) – Universiteit Twente, Enschede 

http://www.utwente.nl/bms/cheps/ 

* CINOP / ecbo, Den Bosch www.cinop.nl, www.ecbo.nl 

* Gronings Instituut voor onderzoek van 
onderwijs (GION), Groningen 

www.gion.nl 

* ICLON, Leiden www.universiteitleiden.nl/iclon/wetenschappelijk- 
onderzoek 

* Inspectie van het Onderwijs, Utrecht www.onderwijsinspectie.nl 

* KBA, Nijmegen www.kbanijmegen.nl 

 Kohnstamm Instituut, Amsterdam www.kohnstamminstituut.nl 

 Oberon, Utrecht www.oberon.eu 

 Onderwijsraad, Den Haag www.onderwijsraad.nl 

 Regioplan, Amsterdam www.regioplan.nl 

* ResearchNed, Nijmegen http://www.researchned.nl/onze-onderzoeken/ 

 Risbo, Erasmus Universiteit Rotterdam www.risbo.nl 

* ROA, Maastricht www.roa.nl 

Noot. Met ster zijn organisaties waarvan studies zijn geïncludeerd. 
  

http://www.pedagogischestudien.nl/
http://www.themahogeronderwijs.org/
https://www.nro.nl/onderzoeksprojecten-vinden/
http://www.hbo-kennisbank.nl/
http://www.narcis.nl/
http://www.utwente.nl/bms/cheps/
http://www.ecbo.nl/
http://www.gion.nl/
http://www.universiteitleiden.nl/iclon/wetenschappelijk-onderzoek
http://www.universiteitleiden.nl/iclon/wetenschappelijk-onderzoek
http://www.onderwijsinspectie.nl/
http://www.kbanijmegen.nl/
http://www.kohnstamminstituut.nl/
http://www.oberon.eu/
http://www.onderwijsraad.nl/
http://www.regioplan.nl/
http://www.researchned.nl/onze-onderzoeken/
http://www.risbo.nl/
http://www.roa.nl/
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Bijlage E 
 

Interviewleidraden 
 
 

Respondent categorie: student (mbo, havo, vwo) 
Introductie 
De interviewer benadrukt bij de start van het interview nogmaals de vrijwilligheid van het interview, 
en legt uit dat deelname aan het onderzoek geen enkele formele invloed heeft op zijn/haar 
onderwijsloopbaan of carrière. Tevens benoemt de interviewer nogmaals het doel van het interview, 
legt uit dat de verhalen, ervaringen en reflecties van de respondenten centraal staan en dat hierin geen 
goede of foute antwoorden zijn. 

 
Achtergrondgegevens 
Leeftijd 
Geslacht 
Familie (gezinssituatie, oudere/jongere broers en zussen) 
Scholingsgraad en werksituatie ouders 
Woonplaats, middelbare school (onderwijsaanbod) 

 
Onderwijsloopbaan tot nu toe 
Kun je iets vertellen over wat voor onderwijs je tot nu toe gevolgd hebt? 
Welk schooladvies had je op de basisschool gekregen? Heb je ook nog advies gekregen op het einde 
van de middelbare school? 
Hoe heb je jouw schoolcarrière ervaren? 
Kun je obstakels noemen? 
Wat zag je als kans? 

 
Hoe verloopt de schoolcarrière van je broers/zussen (indien van toepassing)? 
Welk onderwijs hebben zij gevolgd/ volgen zij? 
Volgt (heeft) iemand van je broers of zussen hoger onderwijs (gevolgd)? 
Zijn er vrienden van jou doorgestroomd naar het hoger onderwijs? Welke opleidingen volgen zij? 

 
Het besluit om niet door te studeren 
Kun je iets meer vertellen over je besluit? 
Welke personen of situaties* speelden een rol in je besluit? 
Wat was uiteindelijk doorslaggevend? 
Wat ben je vervolgens gaan doen? Volg je op dit moment een andere opleiding of ben je ergens aan 
het werk? Heb je nog andere plannen? 
Hoe kijk je nu op die keuze terug? Wat had je tot een ander besluit kunnen brengen? 
Denk je later via een andere weg een opleiding hoger onderwijs te volgen? Indien ja, welke opleiding 
zou je dan willen volgen? 

 
 

*Factoren om te belichten: 
Rol van familieleden / grotere sociaal netwerk 
Rol van de school / docenten / decaan 
Rol en kennis van het nationale beleid (leenstelsel, toelatingseisen) 
Rol van eigen aspiraties 
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Respondent categorie: ouders 
 

Achtergrondgegevens 
Leeftijd 
Geslacht 
Familie (gezinssituatie, oudere/jongere broers en zussen) 

 
Onderwijsloopbaan ouders 
Kunt u iets vertellen over wat voor onderwijs u heeft gevolgd? 
En wat doet u nu? Wat voor werk heeft u op dit moment? 

 
Onderwijsloopbaan dochter/zoon 
Welk schooladvies had uw dochter/zoon gekregen op de basisschool? 
En hoe verliep het (niveau) verder op de middelbare school? 
Waren er obstakels? 
Wat waren kansen? Hoe zijn die benut? 
Indien van toepassing, de onderwijsloopbanen van andere kinderen en wat hun verwachtingen zijn 
naar de onderwijsloopbanen van hun andere kinderen. 

 
Het besluit om niet door te studeren 
Hoe kijkt u terug op het besluit van uw dochter/zoon om niet te gaan studeren in het hoger onderwijs? 
Kon u akkoord gaan met dit besluit? 
Welke personen en situaties* speelden een rol in zijn/haar besluit? 
Wat waren uw adviezen? 
Wat denkt u dat uiteindelijk doorslaggevend was in zijn/haar besluit? 

 
 

*Factoren om te belichten: 
Rol van familieleden / grotere sociaal netwerk 
Rol van de school / docenten / decaan 
Rol en kennis van het nationale beleid (leenstelsel, toelatingseisen) 
Rol van eigen aspiraties 
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Respondent categorie: mentoren 
 

Achtergrondgegevens 
Leeftijd 
Geslacht 
Functie op de school (aantal jaren) 
Schooltype, onderwijsaanbod, schets van leerlingpopulatie 

 
Algemeen beeld 
Ziet u regelmatig leerlingen die zouden kunnen doorstromen naar het hoger onderwijs andere keuzes 
maken? 
Wat zijn in die gevallen veelvoorkomende situaties?  
Kunt u oorzaken, drempels of obstakels noemen? 
Welke rol heeft de school/ het onderwijs in het ondersteunen van deze leerlingen opdat zij toch de 
keuze voor hoger onderwijs zouden maken? 
Heeft u weet van leerlingen die initieel niet kiezen voor het hoger onderwijs, later toch via een andere 
weg een opleiding hoger onderwijs starten? 

 
Onderwijsloopbaan leerling 
Hoe verliep het onderwijs voor respondent x op school? Heeft u daar een beeld bij? 
Waren er obstakels? 
Wat waren kansen? Hoe zijn die benut? 

 
Het besluit om niet door te studeren 
Hoe kijkt u terug op het besluit van respondent x om niet te gaan studeren in het hoger onderwijs? 
Welke personen en situaties* speelden een rol in zijn/haar besluit? 
Wat waren uw adviezen? 
Wat denkt u dat uiteindelijk doorslaggevend was in zijn/haar besluit? 

 
 

*Factoren om te belichten: 
Rol van familieleden / grotere sociaal netwerk 
Rol van de school / docenten / decaan 
Rol en kennis van het nationale beleid (leenstelsel, toelatingseisen) 
Rol van eigen aspiraties 
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