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Vraag 
 
Wat zijn de belangrijkste factoren op basis waarvan een leerling vmbo kiest voor een vervolgopleiding 
naar het mbo? 
 
Bovenstaande vraag is opgedeeld in drie deelvragen: 

1. Op basis van welke factoren kiezen vmbo-leerlingen voor een vervolgopleiding in het mbo? 
2. Wat is er bekend over het onderlinge gewicht van die factoren? 
3. Welke relevante verschillen in bovenstaande factoren zijn er eventueel tussen groepen leerlingen 

aanwijsbaar? Specifiek gaat het hierbij om verschillen tussen leerlingen uit de vier leerwegen, 
maar mogelijk zijn ook andere verschillen relevant (bijvoorbeeld naar geslacht). 

 
Kort antwoord 
 
Wat zijn de belangrijkste factoren op basis waarvan een leerling vmbo kiest voor een vervolgopleiding 
naar het mbo? Uit onderzoek blijkt dat, op volgorde van belang, interesse in het vakgebied, het 
carrièreperspectief, beïnvloeding door anderen, de school en de locatie door leerlingen als keuzefactoren 
worden aangedragen. De meeste empirische onderzoeken zijn echter gebaseerd op zelfrapportages, 
waarvan te betwisten is of dit inzicht geeft in de werkelijke doorslaggevende factoren. De theorie 
suggereert namelijk dat studiekeuze veelal gebaseerd is op de ervaringen en intuïtie van een leerling, 
alhoewel hierover weinig empirische studies bekend zijn. Op basis van deze bevindingen kan gesteld 
worden dat interventies die gericht zijn op het verstrekken van objectieve informatie (bv. 
studiekeuzetests, open dagen) van belang zijn voor de oriëntatie van de leerling, maar dat persoonlijke 
aandacht voor de brede ontwikkeling van de leerling een belangrijkere factor kan spelen in het 
studiekeuzeproces (bv. intuïtie, ervaringen).  
 
Antwoord 
 
Globaal zijn twee theorieën te onderscheiden die relevante inzichten bieden in studiekeuzes van 
jongeren. De eerste is de rationele keuze theorie die veronderstelt dat leerlingen op basis van kosten- en 
batenanalyses een weloverwogen studiekeuze maken. In de afgelopen vijftien jaar heeft een tweede 
stroming meer aandacht gekregen waarin verondersteld wordt dat studiekeuze geen rationeel, maar een 
intuïtief proces is.    
 
Determinanten voor studiekeuze 
 
De meeste empirische onderzoeken zijn gebaseerd op zelfrapportages door leerlingen. Hieruit blijkt dat 
determinanten voor de keuze mbo-opleiding (techniek en economie) op volgorde van belang zijn: 
interesse in vakgebied, het carrièreperspectief en beïnvloeding door anderen. De school en locatie van de 
school zijn minder relevant dan interesse in vakgebied. Reisafstand is als minst belangrijk aangegeven. 
Het onderwijsaanbod blijkt evenwel op maximaal 30-60 minuten reisafstand te moeten liggen. Verder 
blijkt voor techniek- studenten relevant dat vaders ook in technisch beroep werkzaam te zijn  (techniek 
of bouw). Hier is mogelijk parallel met agrarisch onderwijs. Voor leerlingen met  niet-‘groene’ ouders is 
de stap naar groen onderwijs misschien erg groot (Cörvers e.a., 2005). Een reviewstudie toont verder 
aan dat schoolcijfers van invloed zijn op de studiekeuze van middelbare schoolleerlingen (Meijers, 
Kuijpers & Winters, 2010). Ook de sociale omgeving is van invloed op de studiekeuze, waaronder 
voornamelijk de ouders van een leerling. Er is daarbij een klein verschil te zien tussen leerlingen van 
autochtone en allochtone afkomst. Allochtone leerlingen verwerven meer informatie bij docenten en 



 
 
 

 

klasgenoten. Vrienden en kennissen worden vaak gebruikt om ideeën uit te wisselen, maar die ideeën 
worden niet direct opgevolgd, dus zijn uiteindelijk weinig invloed op studiekeuze (Oosterkamp, 2012). 
 
De vraag is wat de waarde is van zelfrapportages over het keuzeproces. Uit onderzoek blijkt namelijk dat 
mensen vaak de werkelijke drijfveren en oorzaken van hun eigen gedrag niet kennen (Aarts e.a., 2014). 
Veel keuzes worden onbewust gemaakt, waarna achteraf een aannemelijke verklaring voor gedrag wordt 
geconstrueerd (postrationalisatie). Ook met betrekking tot profiel-, studie en beroepskeuze tonen diverse 
empirische onderzoeken aan dat jongeren weinig rationeel handelen (in termen van arbeidsmarkt en 
carrièreperspectief). De genoemde determinanten hoeven dus niet overeen te komen met de werkelijke 
factoren die doorslaggevend geweest zijn. In een reviewstudie over studiekeuze onder jongeren komt 
naar voren dat studiekeuze voornamelijk gebaseerd is op intuïtie, ervaringen van de leerling zelf en van 
anderen, geruchten en percepties (Meijers, Kuijpers & Winters, 2010). Empirisch onderzoek om deze 
theorie te ondersteunen is echter lastig uit te voeren, omdat bestaande theoretische modellen veelal 
gebaseerd zijn op de rationele keuzetheorie. 
 
Uit een onderzoek op het Wellant college, blijkt dat VMBO-leerlingen hun studiekeuze relatief laat maken 
en ze een vrij passieve houding laten zien. Uit een enquête en het focusinterview blijkt dat een groot 
deel van de VMBO-leerlingen zich tot het einde van het vierde leerjaar van het VMBO nog weinig met hun 
vervolgstudie hebben beziggehouden. Met name een groot deel van de jongens en leerlingen van de 
basisberoepsgerichte leerweg (beide > 34%) heeft ook pas op het allerlaatste moment een definitieve 
studiekeuze gemaakt (Oosterkamp, 2012). Een ander zelfrapportage onderzoek bevestigt het belang van 
het tijdig nadenken over studiekeuzes. Leerlingen gaven namelijk aan dat het beeld dat ze kregen bij de 
voorlichting over studies en de mate van nadenken over de studiekeuze van invloed zijn op het 
beëindigen van de mbo opleiding in het eerste jaar (Zijlstra & Meijers, 2006, 2008). Mogelijke 
interventies die op deze factoren in kunnen spelen zijn o.a. informatie over vervolgopleidingen, 
loopbaanbegeleiding en stages. Enkele voorwaarden voor effectieve interventies worden verderop in dit 
artikel beschreven. 
 
Verschillen tussen leerlingen 
 
Onderzoek toont aan dat meisjes gemiddeld een bewustere studiekeuze maken dan jongens. Een 
mogelijke verklaring hiervoor is dat jongens, gezien de latere rijping van hun brein, moeite hebben met 
het maken van een bewuste keuze. Daarnaast is gevonden dat jongens hun keuze in relatie tot meisjes 
sterker laten beïnvloeden door materiële motieven (bv. salaris) dan expressieve motieven (bv. 
interesse). Onderzoek van Germeijs (2006) in het hoger onderwijs toont aan dat het 
persoonlijkheidskenmerk besluiteloosheid en een minder goede relatie met de moeder van invloed zijn 
op de studiekeuze. Deze bevindingen bevestigen dat studiekeuze in beperkte mate rationeel is en 
beïnvloed wordt door de brede ontwikkeling van een individuele leerling, variërend van de cognitieve 
ontwikkeling tot familierelaties. Dit toont het belang van een brede benadering van de studiekeuze van 
de leerling aan. 
 
De invloed van interventies 
 
Onderzoek naar interventies waarin het geven van meer en betere informatie over 
arbeidsmarktontwikkelingen centraal staat, laat zien dat het beschikken over meer en betere informatie 
over arbeidsontwikkelingen niet resulteert in méér keuzes voor bèta/technische studies, ook al bieden 
deze studies betere economische vooruitzichten dan andere studies (Geurts en Meijers, 2003). Met 
betrekking tot het gebruik van informatiebronnen komen de resultaten van het onderzoek op het Wellant 
college overeen met de literatuur. Het internet speelt een grote rol in de oriëntatie op opleidingen en 
studierichtingen en voorlichtingsdagen van MBO-opleidingen worden gezien als een goede manier om 
inhoudelijk meer te weten te komen over de opleiding naar keuze. Inwinnen van informatie gaat via 
tweetrapsmodel: het internet, folders en brochures worden voornamelijk gebruikt om globale informatie 
in te winnen over opleidingen. Vervolgens worden open dagen gebruikt om inhoudelijk meer te 
ontdekken over de opleiding. Deze informatie is vooral bedoeld ter oriëntatie, maar lijkt niet 
doorslaggevend te zijn in het keuzeproces.    
 
Meijers, Kuijpers en Bakker (2006) constateren op basis van een vragenlijstonderzoek onder VMBO- en 
MBO-leerlingen dat de grote meerderheid geen loopbaancompetenties en ook geen beroepsgerelateerde 



 
 
 

 

identiteit ontwikkelt. Dit verklaart waarom campagnes, gericht op het stimuleren van rationele keuzes 
van jongeren, nauwelijks effect sorteren. Van der Molen Kuipers (2013) sluit zich hierbij aan. Leerlingen 
strepen min of meer intuïtief minder aantrekkelijke mogelijkheden weg. Ook andere onderzoeken 
bevestigen dat leerlingen een studiekeuze maken zonder een duidelijk beeld te hebben van het beroep of 
de baan. 
 
Internationaal onderzoek toont aan dat loopbaan- en keuzebegeleiding van invloed is op het 
studiekeuzeproces. Een Nederlandse reviewstudie toont echter aan dat de wijze waarop LOB in de 
Nederlandse praktijk vorm krijgt, deze invloed beperkt. Zo blijkt onder andere dat intensieve individuele 
begeleiding wenselijk is (Meijers, Kuipers & Winters, 2010). Aan het nut en invloed van 
beroepskeuzetests wordt in de literatuur getwijfeld. Toch blijkt ook dat jongeren aangeven deze te 
gebruiken om de aanvankelijke interesses en studiemogelijkheden te bepalen. Een kleinschalig 
effectonderzoek onder ruim honderd vmbo- en mbo leerlingen laat zien dat een competentietest in 
combinatie met persoonlijke aandacht voor de leerling tijdens een gesprek, waarin bijvoorbeeld 
mogelijkheden in de regio en baanperspectieven besproken worden, ouders, leerlingen en decanen tot 
nieuwe inzichten kan brengen over studiekeuzes. Het gesprek is hierbij een kritische factor (Osinga, 
2008). Alhoewel loopbaanbegeleiding dus effect sorteert, toont onderzoek aan dat het persoonlijke leven 
van de student in relatie tot de loopbaan onvoldoende belicht wordt en de begeleider veelal blijft hangen 
in de rol van informatieverstrekker. De gesprekken gaan veelal over studiesucces, zoals cijfers, en in 
mindere mate over loopbaanontwikkeling (Winters e.a., 2009). 
 
Snippe e.a. (2010) rapporteren over de vmbo Carrousel (gericht op loopbaanbegeleiding in vmbo voor de 
sector Zorg en Welzijn). Dit is een intensieve manier van loopbaanbegeleiding waarbij leerlingen met 
bijvoorbeeld bezoek aan organisaties en bedrijven een beter beeld krijgen van de beroepspraktijk. Door 
deze beroepsoriëntatie is het idee dat zij bewustere keuze maken voor vervolgopleiding en minder zullen 
switchen van opleiding in het MBO. Inzet van dit instrument leidt inderdaad tot significante verschillen 
tussen experiment en controlegroep in leerwegen TL/GL en tot niet-significante effecten in leerwegen 
KB/BB. Deelnemers aan de VMBO Caroussel switchen minder dan niet-deelnemers. Een belangrijke factor 
hierbij is het verkennen van de inhoud van het beroep/vak en minder het carrièreperspectief. Dit sluit 
aan bij bevindingen waarin gesteld wordt dat interesse van een leerling belangrijk is en dat de leerling 
dient te ontdekken hoe hij/zij haar/zijn waarden in kan zetten in de loopbaan. 
 
Diverse onderzoeken onderschrijven het belang van het ontwikkelen van de identiteit, richtingsgevoel en 
loopbaancompetenties bij de leerling om het studiekeuzeproces te kunnen ondersteunen (Kuijpers, 2003; 
Kuijpers & Scheerens, 2006; Kuijpers, Schyns & Scheerens, 2006). Van belang hierbij is dat leerlingen 
inzicht krijgen in voor hen belangrijke waarden en de wijze waarop zij deze kunnen inzetten in de 
ontwikkeling van een loopbaan. Persoonlijke begeleiding en aandacht voor de brede ontwikkeling van de 
leerling zijn dus van belang. Dit biedt nieuwe inzichten in de mogelijke aard van loopbaanbegeleiding in 
Nederland. 
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