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Woord vooraf 

Omdat veel jongeren op het vmbo zich nog moeilijk een beeld 
kunnen vormen van mogelijke sectoren en beroepen die zij 
kunnen kiezen,  is het Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid in 2015 gestart met een project om scholen in 
een aantal grote steden te ondersteunen bij het maken van een 
goed werkexploratieprogramma en de opbrengsten hiervan te 
laten onderzoeken.  Werkexploratie is niet nieuw voor het vmbo. 
Dit experiment onderscheidt zich met een gedegen 
werkexploratieprogramma waarbij een cyclus van 
samenhangende activiteiten gedurende een schooljaar worden 
uitgevoerd. Het ministerie beoogt hiermee een bijdrage te leveren 
aan een succesvolle schoolloopbaan en zodoende werkloosheid 
onder jongeren te bestrijden.   
 
Voorliggende publicatie bevat de opbrengsten van het onderzoek 
naar deze werkexploratieprogramma’s op tien vmbo-scholen.   
Het onderzoek laat zien dat de bevindingen  van zowel leerlingen 
als de mentoren die het hebben uitgevoerd overwegend positief 
zijn. De meeste leerlingen hebben naar eigen zeggen een 
duidelijker beeld gekregen van beroepen en het leuk en leerzaam 
gevonden. Volgens de betrokken mentoren is het een eerste stap in 
de goede richting en heeft het werkexploratieprogramma potentie.  
Ook laat het onderzoek een correlatie zien tussen een groter 
aanbod vanuit school en meer ondernomen werkexploratie-
activiteiten door leerlingen, samengaan met hogere scores op 
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attitude, loopbaancompetenties, keuzezekerheid en een groter – 
voor beroepskeuze relevant – netwerk.  
 
Het onderzoek laat echter geen significant effect zien van de 
ontwikkelde werkexploratieprogramma’s op de scholen. Een voor 
de hand liggende verklaring is dat de tijd beperkt was om de 
programma’s overal goed te kunnen implementeren.  Bij geen van 
de scholen is het gelukt om het gehele werkexploratieprogramma 
uit te voeren zoals het is bedoeld. De meeste scholen zetten het 
programma dan ook voort, vaak na wat verbeteringen te hebben 
aangebracht door de nieuwe inzichten gedurende dit project. 
Daarnaast waren leerlingen uit de bovenbouw 
oververtegenwoordigd in de controlegroep. Mogelijk heeft dit 
invloed gehad op de resultaten. 
 
Allereerst willen we tien scholen die aan dit project hebben 
deelgenomen van harte bedanken voor hun inzet: Comenius 
College, Hervormd Lyceum West, OPDC, Nordwin College, 
Piramide College, Piter Jelles College, Roemer Visscher College, 
Stanislas College, Trajectum College en het Zuid-West College.    
Zij hebben in een kort tijdsbestek een vernieuwend 
werkexploratieprogramma gerealiseerd, hebben het programma 
uitgevoerd, hun ervaringen met de onderzoekers gedeeld en het 
mogelijk gemaakt dat vragenlijsten zijn afgenomen voor dit 
onderzoek bij een groot aantal leerlingen. Een buitengewoon 
ambitieus project voor de scholen dat, zeker gezien het korte 
tijdsbestek, goed geslaagd is. De leerlingen die aan het onderzoek 
deelnamen, bedanken we voor hun bereidheid de vragenlijsten in 
te vullen en in interviews openhartig te vertellen hoe zij het 
programma hebben ervaren. 
 
Verder willen we de procesbegeleiders Annet Hermans en Annette 
Diender van harte bedanken voor hun inzet. Zij hebben de scholen 
op deskundige wijze ondersteund bij de totstandkoming van de 
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werkexploratieprogramma’s, alle groepsinterviews voorbereid en 
uitgevoerd en op volhardende wijze gezorgd voor een uitstekende 
respons. Zonder hen was het niet gelukt.  
Marinka Kuijpers bedanken we voor het meedenken met de 
onderzoeksinstrumenten en het ter beschikking stellen van een 
door haar ontwikkelde vragenlijst om loopbaancompetenties te 
meten. Ook heeft zij vanuit haar expertise in loopbaanoriëntatie en 
-begeleiding de procesbegeleiders ondersteund en geadviseerd bij 
de totstandkoming van de werkexploratieprogramma’s en alle 
uitvoerders van het programma op de scholen getraind. Tot slot 
bedanken we Peter Franx en Audrey Fernand van het ministerie 
van SZW voor hun inhoudelijke inbreng en betrokkenheid bij dit 
project. 
 
We hopen met dit onderzoek bij te dragen aan de kennis over 
werkexploratie in het vmbo, de opbrengsten en condities om dit op 
succesvolle wijze in te zetten zodat leerlingen goed onderbouwde 
keuzes kunnen maken. 
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1  Inleiding 

1.1 Probleemstelling 

In Nederland moeten leerlingen al op jonge leeftijd keuzes maken 
in het onderwijs die van grote invloed zijn op hun toekomstige 
carrière. Dit geldt in het bijzonder voor leerlingen die kiezen voor 
de beroepsgerichte route. Dit keuzeproces verloopt niet altijd 
goed. Een verkeerde studiekeuze kan allerlei nadelige gevolgen 
hebben, zoals switchen  van opleiding, wat doorgaans een 
studievertraging oplevert of voortijdig schoolverlaten waardoor de 
kans op werkloosheid toeneemt. Jongeren uit gezinnen met een 
migratieachtergrond ondervinden nog iets vaker problemen met 
de studie- en beroepskeuze (Petit, Van Esch, Van der Meer & 
Smulders (2013)1. Goede loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) 
is dan ook een belangrijk onderdeel van de vmbo-opleiding.         
Het beoogt weloverwogen keuzes voor een vervolgopleiding en 
beroep en niet alleen op school, maar ook in de verdere loopbaan 
zodat zij in de toekomst kunnen anticiperen op ontwikkelingen op 
de arbeidsmarkt.  Onderzoek van Kuijpers, Meijers en Bakker 
(2006)2 laat zien dat de leeromgeving ‘loopbaangericht’ moet zijn 
                                                             
 
1  Petit, R., Esch, W. van, Meer, M. van der & Smulders, H. (2013). Kansen en keuzes voor de toekomst. 

Routes in het onderwijs en naar de arbeidsmarkt van niet-westerse allochtonen. ’s-Hertogenbosch: ecbo. 

2  Kuijpers, M., Meijers, F. & Bakker, J. (2006). Krachtige loopbaangerichte leeromgevingen in het (v)mbo: 

hoe werkt het? Driebergen: Het Platform Beroepsonderwijs..  
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om dit goed te kunnen leren. Dit houdt in dat in zo’n leeromgeving 
de vraag van de leerling centraal staat in de begeleiding, er contact 
is met de beroepspraktijk en dat er dialoog plaatsvindt over de 
loopbaan. Het verkennen van soorten werk en arbeidsorganisaties 
en ervaren wat past bij eigen interesses en kwaliteiten  
(‘werkexploratie’) is daar een essentieel onderdeel van.  
 
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is in het 
kader van de ‘City Deal’ in 2015 gestart met het versterken en 
verankeren van werkexploratie in loopbaanoriëntatie en -
begeleiding op het vmbo. De achterliggende gedachte is dat de 
werkloosheid onder migrantenjongeren in bepaalde stedelijke 
buurten bijzonder hoog is en dat studie- en beroepskeuze-
problematiek een van de oorzaken is. Door middel van 
werkexploratie-activiteiten kunnen leerlingen zich een beter en 
realistischer beeld vormen van beroepsrichtingen in relatie tot 
eigen interesses en kwaliteiten. Het ministerie beoogt hiermee een 
bijdrage te leveren aan een succesvolle schoolloopbaan en 
zodoende werkloosheid onder jongeren te bestrijden.                        
Op de vmbo’s vinden vaak al activiteiten plaats in het kader van 
werkexploratie zoals bedrijfsbezoeken en korte stages.                     
Dit experiment op de scholen onderscheidt zich door het 
doorlopen van een cyclus van met elkaar samenhangende 
activiteiten gedurende een schooljaar, waarbij voorbereiding op de 
activiteiten en reflectie achteraf altijd onderdeel zijn.                         
In de huidige praktijk op het vmbo ontbreken degelijke 
voorbereiding en reflectie vaak, waardoor nog weinig bekend is 
over de werkzaamheid van een dergelijk cyclisch vormgegeven 
werkexploratie-programma in het vmbo.  
 
Tijdens het project is onderzocht of het werkexploratieprogramma 
effect heeft en wat succesfactoren, randvoorwaarden en risico’s 
zijn. Het uitgangspunt is om de uitwerking van het 
werkexploratieprogramma op de scholen doeltreffend en toch 
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compact te houden, zodat dit bij gebleken effectiviteit geschikt is 
om in te bedden in reguliere onderwijsprogramma’s in scholen in 
het hele land. Het onderzoek bestaat uit een kwantitatief en een 
kwalitatief deel. Het kwantitatieve onderzoek (uitgewerkt in 
paragraaf 3) en het kwalitatieve onderzoek (uitgewerkt in 
paragraaf 2) vullen elkaar aan om een zo helder mogelijk beeld te 
kunnen schetsen van de werkzame elementen van een 
werkexploratieprogramma als onderdeel van loopbaanoriëntatie 
en -begeleiding in het vmbo. De conclusie met het antwoord op de 
onderzoeksvragen is beschreven in paragraaf 4. 

1.2 Onderzoeksvraag 

Met behulp van het onderzoek zal antwoord gegeven worden op de 
volgende vragen: 
1. Wat is de gepercipieerde effectiviteit van een werkexploratie-
programma op het vmbo op: 
a. de attitude van leerlingen ten aanzien van de studie- en 

beroepskeuze? 
b. loopbaangedrag (feitelijk ondernomen activiteiten) van 

leerlingen? 
c. loopbaancompetenties van leerlingen? 
d. de grootte en de variatie van het netwerk van 

beroepsbeoefenaren van leerlingen? 
e. de mate waarin leerlingen zeker zijn over hun keuze voor een 

beroepsrichting? 
 
2. Wat zijn succesfactoren, randvoorwaarden en risico’s voor een 
werkexploratieprogramma op het vmbo? 
 
De eerste onderzoeksvraag is beantwoord door middel van 
vragenlijstonderzoek onder leerlingen. De tweede 
onderzoeksvraag is beantwoord door middel van 
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interviewonderzoek onder leerlingen en de betrokken docenten, 
mentoren en decanen.   

1.3 Beschrijving van de werkexploratieprogramma’s 

De werkexploratieprogramma’s op de scholen zijn door de 
procesbegeleiders in samenwerking met de scholen tot stand 
gekomen. Bij het ontwerp is rekening gehouden met uit eerder 
onderzoek gebleken succesfactoren bij loopbaanoriëntatie en - 
begeleiding. Marinka Kuijpers heeft met dit doel een handreiking 
werkexploratie opgesteld als hulpmiddel bij het ontwerp en bij de 
uitvoering met de volgende strekking.  
Op schoolniveau  geldt dat school en bedrijf samen 
verantwoordelijkheid nemen en dus ook gezamenlijk doelen en 
inhoud van werkexploratie-activiteiten bepalen.  
Op curriculumniveau wordt het belang genoemd van een 
samenhangend geheel van activiteiten, ingebed in het dagelijks 
leren. Dus geen losstaande activiteiten maar een samenhangend 
geheel van activiteiten gericht op het maken van keuzes voor 
sector, stage of vervolgopleiding.   
Op docentniveau ligt de nadruk op het op gang brengen van een 
dialoog over de betekenis van ervaringen voor te maken keuzes.  
Dit om van ervaringen te kunnen leren en ervaringen met elkaar te 
kunnen verbinden. Deze dialoog vindt vooral plaats in de 
voorbereiding van contact met de beroepspraktijk en na afloop, 
door op de ervaringen te reflecteren en een vervolgstrategie te 
bepalen in de verdere werkexploratie.  Negen van de tien 
werkexploratieprogramma’s bestaan uit: 
 
1. een kernactiviteit: een of meer stages, bedrijfsbezoeken of 

projecten waarin zij kennismaken met bedrijven en beroepen;   
2. voorbereiding daarop met een opdracht; 
3. na afloop reflectie op de kernactiviteit met een opdracht;  
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4. al dan niet betrokkenheid van ouders,  bijvoorbeeld door een 
opdracht die de leerling thuis samen met ouders uitvoert, 
door een reflectiegesprek of presentatie met ouders erbij. 

Twee scholen hebben gekozen voor een programma waarbij de 
‘kernactiviteit’ niet plaatsvindt op een bepaald moment in het 
jaar, maar waar de kernactiviteit gedurende het hele schooljaar 
doorloopt. Bij een van deze scholen bestond de kernactiviteit uit 
een stage van een dag per week die gedurende het hele schooljaar 
werd gevolgd, een zogenoemde ‘lintstage’.  Bij de andere school 
verzamelden leerlingen praktijkervaringen met behulp van een 
‘loopbaanapp’. Dit betrof een school voor bijzonder onderwijs. 
 
Een voorbeeld van een werkexploratieprogramma is weergegeven 
in onderstaande figuur. 
 

 
 

De activiteiten in bovengenoemd voorbeeld die er al waren op dit 
vmbo zijn weergegeven met een witte cirkel, zoals het 
kennismakingsgesprek en de stage. De nieuwe activiteiten in het 
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kader van het werkexploratieprogramma, die zorgen voor de 
cyclische aanpak en verbinding van de verschillende activiteiten, 
zijn groen weergegeven. Op deze punten is het programma 
onderscheidend van reguliere werkexploratie-activiteiten op het 
vmbo waar activiteiten veelal geen samenhangend geheel vormen 
en er weinig aandacht is voor degelijke voorbereiding en reflectie. 

1.4 Deelnemende scholen 

Uiteindelijk hebben 10 scholen deelgenomen vanaf het begin tot 
eind van het project. Aanvankelijk namen 15 scholen deel waarvan 
er vijf voortijdig zijn gestopt om verschillende redenen. Deze vijf 
scholen zijn in het onderzoek buiten beschouwing gelaten.  
Van de 10 scholen zijn er acht reguliere vmbo-scholen en twee 
scholen voor speciaal onderwijs. Van de twee scholen voor speciaal 
onderwijs is er een voor leerlingen (vmbo-bb, kb, tl) die langdurig 
ziek zijn en/of een lichamelijke beperking hebben.  De tweede 
school voor speciaal onderwijs betreft een Orthopedagogisch en 
Didactisch centrum, waarbij leerlingen van verschillende niveaus 
in voortgezet onderwijs continue in en uitstromen. Het betreft 
leerlingen die door gestapelde problematiek niet goed 
functioneren in het reguliere onderwijs. De mogelijkheden voor 
bedrijfsbezoeken of stages buiten de school en ook de 
loopbaanperspectieven zijn voor de leerlingen van deze twee 
scholen beperkt vergeleken met het reguliere vmbo. De tien 
scholen bevinden zich in de steden Utrecht (x2), Den Haag (x3), 
Rijswijk, Amsterdam en Leeuwarden (x3). 
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2  Ervaringen van betrokkenen 

2.1 Methode 

Voor het kwalitatieve onderzoeksdeel, waarmee antwoord gegeven 
wordt op de tweede onderzoeksvraag, hebben de 
procesbegeleiders op alle tien scholen twee groepsinterviews 
afgenomen: een met leerlingen en een met de betrokken 
uitvoerders: docenten, mentoren, en decanen.  Meestal namen een 
of meerdere mentoren aan het gesprek deel naast de decaan.          
In het belang van de leesbaarheid van de rapportage spreken we 
daarom verder van ‘mentoren’  bij deze respondentgroep. 
 
De werving van de mentoren en leerlingen voor deze 
groepsinterviews vond op de scholen op verschillende manieren 
plaats.  
 
Voor de werving van leerlingen zijn op vier scholen leerlingen 
gekozen die zelf wilden deelnemen, bij drie scholen is bij de 
selectie gezorgd voor spreiding van leerlingen over deelnemende 
klassen, leerjaren en leerwegen. Bij een school zijn leerlingen om 
andere reden voorgedragen door de mentor. Bij de twee scholen 
voor speciaal onderwijs zijn leerlingen gekozen die fysiek in staat 
waren om deel te nemen aan het groepsgesprek of niet al te veel 
gedragsproblemen hebben en die het hele schooljaar onderwijs 
hebben gevolgd, dus ook het werkexploratieprogramma volledig 
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hebben kunnen volgen. Daar waar sprake was van keuze van 
individuele leerlingen hebben de mentoren leerlingen gekozen 
waarvan ze dachten dat ze in staat waren om input te geven en niet 
per sé leerlingen die positief waren over het programma. 
In totaal namen 70 leerlingen deel aan de groepsgesprekken.         
In bijlage 1 zijn aantallen per school weergegeven. 
 
Voor de werving van mentoren zijn bij vier scholen alle mentoren 
gekozen die betrokken waren en op het moment van het interview 
beschikbaar waren. Bij drie scholen zijn mentoren gekozen die zelf 
wilden/bereid waren deel te nemen. Soms was dit een heel team, 
soms een enkele mentor en een decaan. Bij twee scholen zijn 
mentoren gekozen die van begin af betrokken waren bij het project 
(bijv. in een projectgroep zaten) en hebben meegedacht bij het 
ontwikkelen van het programma. Bij een school is bij de selectie 
van mentoren vooral gekeken naar spreiding over alle leerjaren.   
In totaal namen 52 mentoren deel aan de groepsgesprekken (zie 
bijlage 1 voor aantallen per school). 
 
De procesbegeleiders hebben per school het volgende uitgewerkt: 
- Een beschrijving van het werkexploratieprogramma. 
- Een schematisch overzicht van alle onderdelen van het 

werkexploratieprogramma gedurende het schooljaar. 
- Een logboek van de bevindingen van de procesbegeleiders in de 

samenwerking met de school.  
- Een overzicht van welk onderdeel van het programma wel en 

niet is uitgevoerd. 
- Verslagen van groepsgesprekken met leerlingen en mentoren. 
- De opdrachten voor leerlingen die bij het werkexploratie-

programma horen plus de instructie voor de mentoren. 
 
Tot slot zijn de twee procesbegeleiders zelf geïnterviewd door de 
onderzoekers over hun bevindingen in de samenwerking met de 
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scholen. 
 
Bij de analyse van de resultaten die beschreven staan in 
bovengenoemde documenten waren de volgende variabelen het 
uitgangspunt: 
- De mate waarin de voorbereidingsopdracht(en) door de 

mentoren zijn uitgevoerd zoals beoogd. 
- Het aantal en type kernactiviteit(en). 
- De mate waarin reflectieopdracht(en) plaatsvonden zoals 

beoogd. 
- Wel of geen betrokkenheid van ouders bij het 

werkexploratieprogramma. 
- De duur van het werkexploratieprogramma (aantal maanden 

waarin deze plaatsvond gedurende het schooljaar). 
- De ervaringen van leerlingen en docenten met het 

werkexploratieprogramma. 
- De opbrengsten van het werkexploratieprogramma volgens 

leerlingen en docenten. 
- De beoordeling van de randvoorwaarden door mentoren en 

procesbegeleiders. 
 
In alle gevallen is de kernopdracht uitgevoerd 
(stage(s)/bedrijfsbezoek (en), dus hierbij wordt niet gekeken naar 
de mate van uitvoering maar naar het aantal en type 
kernactiviteiten. Geen enkele school heeft de voorbereidings-
opdrachten en reflectieopdrachten precies uitgevoerd zoals 
beoogd. Er zijn vaak meerdere opdrachten waarbij het een wel is 
uitgevoerd en het ander niet. Soms doen meerdere klassen mee en 
zijn er verschillen tussen klassen in wat is uitgevoerd.  Daarom 
spreken we van overwegend wel of overwegend niet uitgevoerd. 
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2.2 Resultaten 

2.2.1 De wijze van uitvoering en ervaringen van leerlingen 
en mentoren   
 

Voorbereiding 
Op zeven van de tien scholen is de voorbereiding op de 
kernactiviteit grotendeels uitgevoerd zoals door hen beoogd.        
De voorbereiding bestond doorgaans uit een opdracht die te 
maken had met keuze voor een stage of informatie verzamelen 
over het bedrijf waar een excursie of stage zou plaatsvinden. In een 
van de gevallen had de voorbereiding (keuze van stagebedrijf) al 
plaatsgevonden in het leerjaar ervoor, dus voor aanvang van het 
werkexploratieprogramma. Dat de voorbereiding is uitgevoerd wil 
overigens niet altijd zeggen dat deze kwalitatief goed was. 
Leerlingen uitten soms hun ongenoegen over opdrachten, 
bijvoorbeeld als deze niet aansloten op de fase waarin de leerling is 
in het keuzeproces. 
Voorbereiding vinden leerlingen belangrijk zodat zij vooraf weten 
wat ze gaan doen en waarom. Dit constateren zij achteraf, maar op 
het moment zelf vonden ze het volgens mentoren lastig om zich 
hiervoor te motiveren omdat ze nog geen voorstelling hadden van 
wat ze zouden gaan doen.  Een mentor merkt hierover op: “Het 
was moeilijk voor de leerlingen om hun keuze voor een van de 
projecten te onderbouwen. De tekstjes met uitleg van de projecten 
waren abstract, ze hebben weinig beeld bij zo’n tekstje. Ze hebben 
meer visuele informatie nodig”. Dit gold voor leerlingen en soms 
ook voor mentoren. Bij een van de scholen waar twee maal een 
kernactiviteit plaatsvond, werd opgemerkt dat het de tweede keer 
veel duidelijker was hoe en waarom ze moesten voorbereiden. Bij 
sommige scholen is de voorbereiding degelijk aangepakt, bij 
anderen minder of vrijwel niet. Mondelinge voorbereiding blijkt 
beter te werken dan schriftelijke. Gesprekken met de mentor en 
met leerlingen onderling worden positief gevonden. 
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Invulformulieren en vragenlijsten als voorbereiding daarentegen 
worden moeilijk en saai gevonden. Vragen zijn te moeilijk door 
taalgebruik maar ook inhoudelijk. Leerlingen hebben bijvoorbeeld 
moeite om zelfstandig te bedenken waarom ze iets kiezen en waar 
ze goed en minder goed in zijn. Beantwoorden van dergelijke 
vragen gaat gemakkelijker in gesprek met elkaar of met de 
mentor. Dit blijkt uit zowel gesprekken met leerlingen als met 
mentoren. 
De procedure van keuze van een stage- of werkbezoek en indeling 
van welke leerling naar welk bedrijf gaat laat soms te wensen over. 
Dit is een bron van frustratie, vooral bij leerlingen. Genoemde 
redenen zijn gebrekkige communicatie met leerlingen en 
bedrijven over het doel en de activiteiten, mede daardoor te hoge 
of verkeerde verwachtingen van leerlingen, vrijblijvendheid van 
wel of niet de voorbereidingsopdracht maken en fouten bij de 
indeling. Hierbij moet worden opgemerkt dat het organisatorisch 
soms niet haalbaar is om alle leerlingen naar het bedrijf van hun 
eerste keuze te laten gaan. Het heeft scholen veel tijd gekost en het 
was ook een leerproces hoe dit het beste te organiseren. Ook komt 
het voor dat leerlingen wel goed zijn geïnformeerd maar 
desondanks verkeerde of onrealistische verwachtingen hebben. 
 
Kernactiviteit 
De kernactiviteit zoals de stage, werkbezoek of excursie is in alle 
gevallen uitgevoerd en in een aantal gevallen was deze niet nieuw. 
Bij vijf van de tien scholen is dit uitbesteed aan externe 
organisaties, drie maal aan JINC3, een maal aan KEM-
communicatie4 en een maal aan Champs on stage5. Bij vier scholen 
was er één kernactiviteit. Bij vier scholen meerdere 

                                                             
 
3 https://www.jinc.nl/ 

4 http://www.kemcommunicatie.nl/actuele-opdrachten/ 

5 http://www.champsonstage.nl/voor-scholen 
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kernactiviteiten en bij de overige twee een doorlopende activiteit, 
zoals een ‘lintstage’. 
Contact met arbeidsorganisaties wordt alom positief gewaardeerd 
door leerlingen en mentoren. Een leerling merkt hierover op dat er 
een wereld voor haar openging. Voorheen wist zij niets van 
techniek en nu heeft dit haar interesse en gaat zij een profiel in de 
techniekrichting kiezen. Een bedrijfsbezoek of stage wordt vooral 
positief gewaardeerd als leerlingen iets mogen doen in plaats van 
dat ze als toehoorders een rondleiding krijgen. Een interactieve 
werkvorm slaat kennelijk beter aan dan passieve werkvorm. 
Leerlingen zijn vooral geïnteresseerd in het vakgebied, sommige 
bedrijven vertellen vooral (te veel) over het bedrijf merken 
leerlingen op. 
Een aandachtspunt is dat leerlingen in contact komen met 
bedrijven waar hun interesse naar uitgaat, dus dat er iets te kiezen 
valt en dat de keuze wordt gehonoreerd. Veel leerlingen hebben 
het als grote teleurstelling ervaren dat ze naar een bedrijf moesten 
dat niet hun keuze was. Een bedrijf bezoeken dat geheel niet de 
interesse heeft levert volgens hen weinig op. En het bedrijf zit met 
ongemotiveerde leerlingen waar ook leerlingen zelf zich voor 
schamen. 
Overigens valt op dat er niet overal verschil lijkt te zijn tussen de 
werkexploratieprogramma’s in de verschillende leerjaren, terwijl 
de bedoeling van het experiment was dat leerlingen in de 
onderbouw zich breed zouden oriënteren en in de bovenbouw de 
werkexploratie meer een vraaggericht verdiepend en toetsend 
karakter zou hebben. 
 
Reflectie 
Hoewel betere reflectie op loopbaanactiviteiten voor een aantal 
scholen centraal stond in het ontwerp van het 
werkexploratieprogramma, blijkt reflectie op de opdrachten op de 
helft van de scholen overwegend niet te hebben plaatsgevonden. 
Op de enkele scholen waar wel goede reflectie plaatsvond, werden 
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vooral de gesprekken gewaardeerd, tussen mentor en leerling en 
tussen leerlingen onderling en met ouders. Een leerling zegt 
hierover: “Het zet je wel aan het nadenken over je ervaring waar je 
tijdens je stage niet over nadenkt. Je moet je wel verdiepen, je kunt 
het niet aan iemand anders vragen” en “Leuk om te horen wat 
andere kinderen vertellen over hun poster”. Als positief punt is 
veel genoemd dat het veel nieuwe ideeën en inzichten geeft om 
van een ander te horen waar je goed in bent. Ook de meer creatieve 
reflectie-opdrachten worden gewaardeerd zoals een fotoboekje of 
een ‘moodboard’ maken. 
Over schriftelijke reflectie zijn de bevindingen overwegend 
negatief.  Net als bij voorbereidingsopdrachten worden 
invulformulieren en vragenlijsten saai gevonden. Sommige 
leerlingen vinden de vragen moeilijk, voor anderen is het 
gemakkelijk maar zinloos. Een leerling merkt hierover op: “Leuk 
om te vertellen wat ik wil worden en om creatief te doen, hierbij 
hoef je niet te schrijven, schrijven is niet leuk”. Uit de door 
leerlingen genoemde voorbeelden lijkt het erop dat een 
schriftelijke reflectieopdracht meestal geen vervolg krijgt, terwijl 
een gesprek een noodzakelijke aanvulling lijkt te zijn om het 
nuttig te maken. Leerlingen maken reflectieverslagen waar niet op 
wordt teruggekomen. Leerlingen die een vragenformulier moeten 
invullen waarbij de docent al weg is voordat de leerlingen klaar 
zijn met invullen. Kortom, reflectie lijkt eerder een verplicht 
nummer, dan dat sprake is van serieuze reflectie, zoals de 
bedoeling was bij het werkexploratieprogramma.   
 
Betrokkenheid van ouders 
Van dit onderzoek naar werkexploratie maakt ouderbetrokkenheid 
in formele zin geen deel uit. Echter, vanuit het oogpunt van de 
leerling gezien, krijgt de leerling wel extra werkexploratie-
activiteiten aangeboden via de opdrachten met ouders of het 
leerling-mentor-oudergesprek waarin ook LOB aan de orde komt. 
Dit kan van invloed zijn op de resultaten. Daarom is 
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ouderbetrokkenheid wel als variabele betrokken in de kwalitatieve 
analyse in de zin van wel of geen ouderbetrokkenheid, zonder hier 
verder op in te gaan.  Bij zeven van de tien scholen zijn ouders 
betrokken bij werkexploratie. Voorkomende activiteiten met 
ouders waren thuisopdrachten, loopbaangerichte gesprekken met 
leerling, mentor en ouders en ouderavonden. Uit de 
groepsgesprekken met leerlingen en docenten bleek dat de 
activiteiten met ouders overwegend in positieve zin werden 
beoordeeld. Thuisopdrachten zijn meestal positief gewaardeerd, 
als ze waren uitgevoerd. De opkomst van ouders op ouderavonden 
was op sommige scholen boven verwachting hoog. Ouderavonden 
zijn anders ingevuld, interactiever en met leerlingen erbij. 
Leerlingen hebben het gewaardeerd als ouders trots waren, 
bijvoorbeeld na een presentatie van hen en voor sommigen was dit 
geheel nieuw. Docenten noemen nogal eens dat ouders moeite 
hebben om kwaliteiten van hun kind te zien en dit te uiten, dus 
deze activiteiten werden zeer waardevol gevonden. Sommige 
leerlingen hebben de presentatie met ouders erbij juist vervelend 
gevonden. In onderzoek dat separaat plaatsvindt van Kuijpers, 
Strijk & Lusse wordt nader ingegaan op de betrokkenheid van 
ouders.  
 
2.2.2 Opbrengsten voor leerlingen    
 
Volgens mentoren 
Of leerlingen met het werkexploratieprogramma een duidelijker 
beeld van beroepen hebben gekregen is de vraag, maar het leeft 
meer en ze zijn ermee bezig wordt opgemerkt. Werk is nog ver weg 
voor leerlingen op het vmbo. “Je moet dit vaker doen en langere 
tijd”. Het zou volgens hen aangeboden moeten worden vanaf 
leerjaar 1 tot en met 4. 
Wel hebben leerlingen volgens mentoren meer beeld gekregen van 
beroepen in de breedte.  Ze realiseren zich iets meer wat voor 
variatie er is binnen bedrijven. “Het begon al bij de bordjes op het 
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schoolplein, daar werden leerlingen geconfronteerd met de 
veelheid aan bedrijven die zij konden bezoeken”.   
 
Goede keuzes maken blijft moeilijk, volgens sommigen zijn 
leerlingen hier nog niet klaar voor. Hiervoor is nodig dat er 
gedurende het hele vmbo aandacht voor is. “Het is een goede start, 
wij zijn zelf ook nog onwennig”. Leerlingen zijn zich wel meer 
bewust dat ze zelf een keuze kunnen maken. “Niet dat ze altijd een 
goede keuze maken, maar ze denken er meer over na”.  “Het zijn 
nog prille ideeën (eerste jaar) en leerlingen praten in algemene 
termen: een goede baan, veel geld verdienen”. 
 
Voor een realistisch zelfbeeld is meer nodig volgens de mentoren, 
vooral meer gesprekken en dit werkexploratieprogramma is een 
eerste stap. Leerlingen zijn niet gewend over hun kwaliteiten na te 
denken, maar de activiteiten dragen hier wel aan bij.  Vooral het 
praten hierover met de mentor en onderling wordt belangrijk 
gevonden. “Alléén de bliksemstage draagt niet bij, wel de hele 
serie van activiteiten met voorbereiding en reflectie”. Opgemerkt 
wordt dat iets wel of niet leuk vinden soms niet heel diep gaat bij 
leerlingen. ”Soms trekken ze pas na meerdere stages de conclusie, 
dat was zo slecht nog niet”.   
 
Het contact met ouders is intensiever en de gesprekken met 
ouders zijn beter en positiever dan sommigen gewend waren. 
“Ouders gaan ook meedenken met het kind. Eerder wisten ouders 
niet waar hun kind in het 3e jaar mee bezig is”.  
 
Voor docenten, met name in het speciaal onderwijs waar LOB nog 
vrijwel nieuw is, geldt dat zij door het werkexploratieprogramma 
en het contact met ouders daarbij hun leerlingen beter hebben 
leren kennen, positievere gesprekken voeren (niet meer vooral 
over problemen en slechte prestaties) en meer begrip voor hun 
soms moeilijke thuissituatie hebben gekregen.  
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Volgens leerlingen 
Leerlingen zijn over het algemeen behoorlijk positief over de 
opbrengsten. Velen hebben naar eigen zeggen een duidelijker 
beeld gekregen van beroepen: wat voor werk ze kunnen doen bij 
een bedrijf, hoe een bedrijf werkt, beroepen en functies die er zijn 
en taken binnen een beroep. Het nut van hun opleiding zien 
sommigen meer in: “Aan het begin van het jaar dacht ik het eind 
van het jaar komt vanzelf. Nu vind ik mijn toekomst heel 
belangrijk en daardoor is school ook leuker en nuttiger”. Ook 
nadelen zijn meer in beeld zoals vroeg opstaan en omgaan met 
mensen die niet willen luisteren. Gesprekken met anderen over 
beroepen waren nuttig voor de leerlingen. “Als anderen vertellen 
wat ze ervan vinden, ga je nadenken”. Meer kennis over kleine 
vakinhoudelijke weetjes zoals fietsonderdelen, worden 
gewaardeerd. En het nut van de ervaring blijkt: “Als je er bent dan 
weet je het pas. Je moet het geprobeerd hebben”. De 
werkexploratie-activiteiten hebben volgens de leerlingen ook 
bijgedragen aan het kunnen toetsen van hun ideeën die zij 
voorafgaand hadden over beroepsrichtingen of bij het wegnemen 
van vooroordelen, bijvoorbeeld dat er alleen meisjes of jongens 
kiezen voor bepaalde opleidingen. “Kapper leek me eerst leuk 
maar door de stage niet meer” of  “ Ik wilde eerst architect 
worden, ik weet nu meer daarover en dat wil ik nog steeds”.  of “ 
Ik dacht dat het leuker was en gemakkelijker maar door  …. heb ik 
gezien dat werken in Z&W zwaar is”. Veel leerlingen merken op 
dat zij meer te weten zijn gekomen over werken in de zorg, ICT, 
etc.. En ook al waren de vragen en opdrachten soms niet echt leuk, 
toch kon het zijn dat de leerling aan het denken is gezet. Dat dit 
door leerlingen zelf is genoemd, getuigt daar ook van.  
 
Ook zijn er leerlingen die minder tevreden waren over de 
opbrengst en vinden dat zij weinig nieuws hebben gehoord of 
geleerd over beroepen of vervolgonderwijs. “Niet één profieldag 
heeft voor mij echt duidelijk gemaakt wat ik wil gaan doen”. 
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“Liever twee keer op stage, was informatiever, dan de 
profieldagen” (Interventie bestond uit drie profieldagen).  
Dingen die leerlingen thuis ook al doen (zoals schoonmaken) 
vinden zij minder leerzaam. 
Sommigen vinden dat er meer tijd uitgetrokken had moeten 
worden voor de activiteiten, zoals ook docenten vinden. Over het 
kiezen van een stageplaats: “Je kiest snel iets, anders loop je 
achter. School geeft te weinig tijd om een stageplaats te zoeken”. 
En “school moet stimuleren om niet bij de supermarkt stage te 
lopen maar om beter te zoeken”. 
 
Leerlingen vonden het leuk en nuttig om van anderen te horen 
over hun kwaliteiten, bijvoorbeeld via een opdracht met een 
fotoboekje over hoe je jezelf ziet, je kwaliteiten en eigenschappen.  
“Leuk over sterke kanten te praten en dit van mijn moeder te 
horen”. Interesses zijn bij veel leerlingen duidelijker geworden, zij 
weten beter wat ze wel en niet willen. Er zijn ook leerlingen die 
weinig nieuws hebben geleerd over zichzelf, alleen over het bedrijf 
waar ze zijn geweest. En niet alle leerlingen zijn even positief over 
de gesprekken met de mentor. De relatie met eigen kwaliteiten en 
keuzes is kennelijk niet altijd gelegd of niet begrepen en leerlingen 
lijken het soms, zoals mentoren over leerlingen zeggen, moeilijk 
onder woorden te kunnen brengen. Dit blijkt ook uit uitspraken 
van leerlingen zoals: “Ik heb wel iets geleerd maar ik weet niet 
meer wat”. 
 
Iets minder vaak is het belang van contact met mensen als 
belangrijk genoemd. “ Door met mijn broer te praten is het nu 
duidelijker dat ik onderneming ga kiezen”. Sommigen vonden het 
leuk en informatief om te praten met familieleden over beroepen, 
anderen hadden hun familie er liever buiten gehouden.  Dit had 
vooral te maken met de manier waarop opdrachten zijn ingevuld. 
De vraag naar wat het beroep is van ouders komt voor sommige 
leerlingen te dichtbij de privésfeer. 
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Leerlingen hebben vooral meer beeld van werk en sectoren 
gekregen, vrijwel niet van opleidingen. Enkele leerlingen noemen 
dat zij meer bewust zijn dat ze eigen keuzes kunnen maken of daar 
nu meer verantwoordelijkheid voor nemen. Voor een aantal vierde 
klassers kwam de activiteit te laat voor hun vervolgkeuze, zij 
hadden dit liever in het derde leerjaar gehad. 
 
2.2.3 Opbrengsten voor mentoren en voor de school als 

geheel 
 

Opbrengst voor scholen bestaan vooral uit goede voornemens en 
ideeën voor volgend jaar. Velen erkennen dat LOB, waaronder dit 
werkexploratieprogramma, nog geen breed gedragen 
verantwoordelijkheid is. Wel wordt het programma gezien als 
eerste stap richting schoolbrede loopbaangesprekken. De 
mentoren die deelnamen aan de groepsgesprekken noemen dat dit 
project voor hen een leerproces is geweest en dat er tijdens de 
uitvoering en soms ook aan het eind - tijdens de evaluatie - veel 
kwartjes zijn gevallen. Op enkele uitzonderingen na ervaren 
mentoren opbrengsten van de interventie. Genoemde voorbeelden 
zijn dat zij meer gesprekken hebben gevoerd met leerlingen en 
ouders, gesprekken meer diepgang hebben gekregen, zij hun rol 
als mentor zinvoller vinden en zij meer gestructureerd bezig zijn 
geweest met de sector- en beroepskeuze van leerlingen. De nieuwe 
instrumenten zorgden voor structuur in gespreksvoering en 
begeleiding van leerlingen en ouders. En er wordt, waar 
ouderbetrokkenheid onderdeel was van de interventie, beter en 
ander contact met ouders ervaren. 
Ontwikkeling van docenten en de school is ook goed voor de 
leerlingen, wordt opgemerkt. En de lijn met activiteiten door het 
schooljaar heen geeft houvast in het vormgeven van 
loopbaanoriëntatie en -begeleiding. 
Op een van de weinige scholen waar de interventie wel een 
gezamenlijke teamaangelegenheid was, zien docenten als 
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opbrengst dat zij gezamenlijk een structuur uitzetten maar wel 
ieder hun eigen accenten kunnen blijven leggen. Ook zijn er 
docenten die het nut niet inzien van coachingsgesprekken of het 
beter zouden vinden als de decaan LOB-lessen geeft omdat je dit 
als mentor er slechts bij doet in beperkte tijd. 
 
2.2.4 Randvoorwaarden 
 
In de inleiding is gerefereerd aan de handreiking voor scholen bij 
het vormgeven van werkexploratie, waarbij gewezen is op het 
belang van een gedeelde verantwoordelijkheid, inbedding van de 
activiteiten in het curriculum en het op gang brengen van een 
dialoog door mentoren over de betekenis van ervaringen voor te 
maken keuzes.  Dit is voor veel scholen nieuw en vraagt extra inzet 
op school- en teamniveau en capaciteiten van mentoren om het 
werkexploratieprogramma uit te voeren zoals het is bedoeld. In de 
handreiking wordt gesteld dat het noodzakelijk is dat het 
management deze nieuwe werkwijze stimuleert, ondersteunt en 
faciliteert. In de analyse van de randvoorwaarden zijn de volgende 
aspecten betrokken: 
- De mate waarin uitvoerders zijn gefaciliteerd in training t.b.v. 

het uitvoeren van de interventie. 
- Draagvlak en betrokkenheid binnen de school. 
- De mate waarin uitvoerders zijn gefaciliteerd in tijd voor het 

uitvoeren van de interventie. 
 
Tot slot is in het interview met de procesbegeleiders ingegaan op 
bovengenoemde aspecten en met name wat nu het verschil 
uitmaakt tussen een succesvol en minder succesvol 
werkexploratieprogramma. Gezien de ervaringen van de 
procesbegeleiders op de scholen en de intensieve samenwerking is 
daarnaast gesproken over aanbevelingen om een 
werkexploratieprogramma met succes in te zetten, met het oog op 
eventuele opschaling naar andere vmbo-scholen. 
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Ter ondersteuning van de werkexploratieprogramma’s is door de 
opdrachtgever voorzien in training van de uitvoerders in het 
gedachtegoed van werkexploratie en het voeren van 
loopbaangerichte gesprekken door Marinka Kuijpers. Op acht van 
de tien scholen is gebruik gemaakt van de training. Een school 
verzorgde een eigen training met hetzelfde doel. Veelal namen de 
decaan en een of twee mentoren deel, soms een grotere groep van 
bijvoorbeeld tien mentoren. Niet alle uitvoerders hebben de 
training gevolgd omdat het niet mogelijk was om in het lopende 
schooljaar alle collega’s gedurende twee dagen uit te roosteren, 
soms kwam de training te laat en pas nadat de interventie (deels) 
al was uitgevoerd. Bij een school is naast de training nog een 
teamdag georganiseerd ter voorbereiding op het 
werkexploratieprogramma en bij twee scholen is voor uitvoerders 
die de training niet hebben gevolgd op andere wijze instructie 
gegeven zodat zij voldoende waren toegerust voor hun taak. 
In de groepsgesprekken met mentoren waren diegenen die de 
training hebben gevolgd, daarover voornamelijk positief. Het heeft 
mentoren meer bewust gemaakt van het belang van begeleiding bij 
de loopbaan en gespreksvoering. Het heeft mentoren geholpen om 
kwalitatief betere gesprekken te voeren en hen overtuigd en 
gemotiveerd om hiermee verder te gaan. “De mentor durft meer 
door te vragen. Voorheen was de mentor al lang blij als een leerling 
een keuze had gemaakt, hij liet het wel uit zijn hoofd om nog 
twijfel te zaaien”. Een decaan noemt over de training: “Bij mijn 
mentoren sloegen wellicht niet alle onderdelen van de training 
aan. Er heeft echter wel een gedachte-omslag plaatsgevonden.     
Ze zijn er zich nu wel van bewust dat de manier van gesprekken 
voeren anders moet en dat loopbaangesprekken een andere 
inhoud moeten hebben. Ook het belang van een doorlopende 
leerlijn (met samenhang) wordt ingezien. Daar ben ik al heel blij 
mee”. Door sommigen wordt opgemerkt dat mentoren die de 
training hebben gevolgd, positiever en actiever waren in het 
uitvoeren van het werkexploratieprogramma.   
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Van alle scholen waren er slechts twee waarbij men overwegend 
positief is over het draagvlak binnen de organisatie. Door 
personele wisselingen, wisselingen van teamleiding en 
management, waan van alle dag waren er nogal eens andere 
prioriteiten. En er waren verschillen tussen decanen en mentoren 
in de mate waarin dit thema urgent wordt gevonden. Het was de 
bedoeling dat de uitvoering van het werkexploratieprogramma 
werd gedaan door alle betrokken mentoren van de aan het project 
deelnemende klassen. In de praktijk kwam daar vaak weinig van 
terecht en was het vooral de decaan (onderwijsontwikkelaar in een 
geval) die mensen achter de vodden aan zat omdat mentoren het 
lieten afweten om verschillende redenen. Veelal begon het traject 
met een enthousiaste werkgroep met deelnemers uit verschillende 
geledingen van de organisatie en bleven er na verloop van tijd 
alleen de decaan of teamleider en een of twee mentoren over die 
met veel moeite alsnog alle taken uitvoerden. In een geval was het 
de decaan alleen die alles uitvoerde en ook de gesprekken voerde 
met leerlingen. Bij sommige mentoren werd pas gaandeweg 
duidelijk wat de bedoeling was. Op het moment dat een 
schoolleider of decaan dan verdere uitleg gaf en de aansturing op 
zich nam, verliep de uitvoering beter. Tijdgebrek of weinig 
motivatie/urgentiebesef maken dat bij de meeste scholen veel 
mentoren minimaal betrokken waren bij het 
werkexploratieprogramma of zelfs weerstand boden. Door 
verschillende respondenten is genoemd dat als de 
procesbegeleiders er niet waren geweest, er weinig van het project 
zou zijn terecht gekomen. Dit neemt niet weg dat sommige 
mentoren wel gemotiveerd waren voor het project en bij een van 
de scholen was daadwerkelijk sprake van gedeelde 
verantwoordelijkheid en gezamenlijke uitvoering.  
 
Een van de genoemde redenen voor weinig inzet en betrokkenheid 
van mentoren is het gebrek aan tijd. Hoewel het wel of niet 
faciliteren in tijd niet in alle groepsgesprekken expliciet naar 
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voren is gekomen, wordt alom melding gemaakt dat voor alle 
fasen in het project te weinig tijd was en mensen het erbij moesten 
doen. De aanlooptijd was lang en het kostte de scholen veel meer 
tijd dan vooraf gedacht, met als gevolg dat de scholen, op twee na, 
niet zelf het werkexploratieprogramma hebben ontwikkeld, maar 
de procesbegeleiders dit grotendeels voor hun rekening hebben 
genomen. Ook het door leerlingen laten invullen van de 
vragenlijsten werd als een te grote belasting ervaren. Door 
mentoren van een aantal scholen is genoemd dat zij geen extra tijd 
kregen voor dit project, terwijl dit soms wel was toegezegd. 
Mentoren noemen dat het beter was verlopen als ze eerder waren 
begonnen. Bij scholen met twee kernactiviteiten ging het soms een 
tweede keer beter en werd de eerste keer als proef beschouwd. 
 
In het gesprek met de procesbegeleiders werd grotendeels 
bevestigd wat ook genoemd is door leerlingen en mentoren. De 
bedrijfsbezoeken, (bliksem) stages en projecten werden zeer 
gewaardeerd en hebben het onderwerp ‘tot leven’ gebracht en veel 
opgeleverd, zeker op de scholen waar alles grotendeels is 
uitgevoerd zoals bedoeld. De zorgen betroffen met name de 
organisatie, aansturing en gebrek aan eigenaarschap bij mentoren. 
Dit lijkt vooral te komen door de krappe tijdsplanning om alles 
goed op de rails te krijgen. “Goede interventies hadden eigenlijk al 
in het schooljaar ervoor voorbereid moeten worden”. Ideeën 
waren er volop bij de scholen, maar de uitwerking van materialen 
kwam moeilijk van de grond. De inzet van externe 
procesbegeleiders was zeker gezien het korte tijdsbestek 
onontbeerlijk en misschien wel in algemene zin een voorwaarde 
voor succes. “Begeleiding van buitenaf helpt om het onderwerp op 
de kaart te houden”. 
Opvallend was dat de procesbegeleiders constateerden dat zowel 
succesvolle als minder succesvolle scholen in principe ongeveer 
dezelfde werkexploratieprogramma’s hadden. Het programma 
zelf is kennelijk niet de kern waar het om draait. Volgens de 
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procesbegeleiders wordt het verschil tussen wel of geen succes 
vooral bepaald door de wijze van aansturing (gericht op 
eigenaarschap), de organisatie (voorbereiding, ontvangst, weten 
wat de bedoeling is) en het realiseren van een doorlopende en 
samenhangende reeks van activiteiten. Met de scholen vond na 
afloop een evaluatie plaats met de procesbegeleiders. Bij een 
aantal scholen is het werkexploratieprogramma naar aanleiding 
van de evaluatie aangepast en is een plan opgesteld voor 
uitvoering in dit schooljaar en met uitbreiding naar meerdere 
leerjaren. 
De procesbegeleiders doen naar aanleiding van hun ervaringen op 
de tien scholen de volgende aanbevelingen: 
- Maak het werkexploratieprogramma niet gelijk groot en 

complex maar begin beknopt en overzichtelijk. 
- Eerst succes boeken met een beknopt programma en dan pas 

uitbreiden 
- Start vroeg genoeg zodat teams tijd hebben om mee te denken 

en mee te ontwikkelen aan het werkexploratieprogramma, dan 
zijn teams er meer eigenaar van.  

- Start ook vroeg genoeg voor leerlingen, bijvoorbeeld in het 
tweede leerjaar en niet pas in het laatste jaar als keuzes al 
grotendeels zijn gemaakt. 

- Zorg dat het niet te snel over beroepen gaat. Als dit niet precies 
het beroep is waar de belangstelling naar uitgaat, slaat dit 
minder aan.  

- De tweede keer gaat meestal beter dan de eerste keer. Neem dus 
voldoende tijd voor experimenteren, evalueren en 
implementeren. 
 

2.2.5 De aspecten in samenhang met elkaar 
 
Overall zien we dat op de zes scholen waar de ervaringen met de 
interventie en de opbrengsten volgens de betrokkenen (leerlingen 
en docenten) als overwegend positief worden beoordeeld, er in alle 
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gevallen voorbereiding is geweest op de kernactiviteit en bij vier 
van de zes scholen ook reflectie plaatsvond. Bij de vier scholen 
waar de ervaringen en opbrengsten volgens betrokkenen 
beduidend minder positief werden beoordeeld, vond bij de helft 
van deze scholen voorbereiding plaats en bij een van de vier 
scholen vond reflectie zoals beoogd plaats. Bij twee van deze 
scholen had het niet kunnen uitvoeren van bepaalde opdrachten 
onder andere te maken met een leerlingpopulatie van speciaal 
onderwijs die dit bemoeilijkte. De duur van het 
werkexploratieprogramma (het aantal maanden waarover de 
cyclus van activiteiten zich uitstrekte) lijkt weinig uit te maken 
voor de ervaringen en opbrengsten volgens betrokkenen. Er zijn 
korte werkexploratieprogramma’s (drie maanden) met 
overwegend positieve maar ook met overwegend negatieve 
oordelen en ditzelfde geldt voor de langer lopende programma’s 
van tien maanden. Ditzelfde geldt voor het aantal kernactiviteiten. 
Een enkele kernactiviteit kan positief worden beoordeeld, maar dit 
geldt ook voor programma’s die uit meerdere kernactiviteiten 
bestaan. Ook een negatieve beoordeling kan voor beiden opgaan. 
De betrokkenheid van ouders biedt geen garantie voor positieve 
ervaringen en opbrengsten, de resultaten zijn verschillend.  
Op de twee scholen waar de randvoorwaarden positief te noemen 
zijn, zijn ook de ervaringen en opbrengsten door leerlingen en 
docenten positief beoordeeld. Het omgekeerde is niet het geval. 
Ook wanneer randvoorwaarden niet goed worden gevonden, 
kunnen leerlingen en docenten toch goede ervaringen hebben met 
het werkexploratieprogramma en opbrengsten zien. De 
bliksemstages worden bijvoorbeeld positief beoordeeld, ook als de 
randvoorwaarden onvoldoende waren. En ook de enkele decaan 
die zich samen met slechts een of twee mentoren inzetten en 
weinig steun ondervinden van de rest van de organisatie, kunnen 
een positief oordeel teweeg brengen.  
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2.2.6 Conclusie 
 
De bevindingen van het kwalitatieve onderzoeksdeel zijn aardig 
positief. Leerlingen hebben het overwegend leuk en leerzaam 
gevonden. Volgens de betrokken mentoren is het een eerste stap in 
de goede richting en heeft het werkexploratieprogramma potentie.  
Maar er is meer tijd nodig om het beter uit te kunnen voeren, het 
beter in te bedden in het curriculum en om meer mentoren te 
betrekken. Draagvlak binnen de scholen is een aandachtspunt, het 
is nu nog te veel iets van de decaan en enkele enthousiaste 
mentoren. Zonder de inzet van externe procesbegeleiders was het 
project naar verwachting niet geslaagd.  
 
Bij deze resultaten is het wel van belang te noemen dat de 
mentoren die hebben deelgenomen aan de focusgroepen vaak de 
personen waren die een actieve rol hebben gespeeld in het 
uitvoeren van het werkexploratieprogramma. Mogelijk is deze 
groep gemiddeld genomen iets positiever over het programma. Dit 
kan betekenen dat een iets rooskleuriger beeld is verkregen dan 
wanneer ook mentoren waren betrokken die niet of nauwelijks 
hebben bijgedragen of die weerstand boden tegen het programma.   
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3  Effect van de werkexploratieprogramma’s 

Met dit kwantitatieve deel onderzoeken we het effect van de 
interventie. We geven antwoord op de eerste onderzoeksvraag:   
Wat is de gepercipieerde effectiviteit van een werkexploratie-
programma op het vmbo op: 

a.  de attitude van leerlingen ten aanzien van studie- en        
 beroepskeuze? 
b.  loopbaangedrag (feitelijk ondernomen activiteiten) van        
 leerlingen? 
c.  loopbaancompetenties van leerlingen? 
d.  de grootte en de variatie van hun netwerk van             
 beroepsbeoefenaren? 
e.  de mate waarin leerlingen zeker zijn over hun keuze voor een      
 beroepsrichting? 

 
De resultaten hiervan zijn beschreven in paragrafen 3.3.1 t/m 3.3.8. 
Daarnaast is onderzocht op de deelnemende scholen , los van de 
ontwikkelde interventie, in hoeverre meer aanbod en maatwerk 
van de school in werkexploratie en meer ondernomen activiteiten 
op dit gebied door leerlingen, samengaan met een hogere score op 
bovengenoemde variabelen a t/m e. De resultaten hiervan staan 
beschreven in paragraaf 3.3.9. 
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3.1 Methode 

Variabelen 
De volgende variabelen zijn bij de analyses betrokken: 
1. De attitude tegenover studie- en beroepskeuze; hoe leerlingen 

zich hiertoe verhouden en in hoeverre zij dit zelf belangrijk 
vinden.   

2. Het loopbaangedrag op het gebied van studie- en beroepskeuze 
betreft de mate waarin leerlingen activiteiten hebben 
ondernomen voor hun studie- en beroepskeuze. 

3. De mate waarin leerlingen een aanpak volgens de vijf 
loopbaancompetenties bij henzelf vinden passen. Met 
loopbaancompetenties worden de vijf competenties bedoeld die 
sinds dit schooljaar een verplicht onderdeel vormen van 
loopbaanoriëntatie en - begeleiding op het vmbo: 
motievenreflectie, kwaliteitenreflectie, werkexploratie, 
loopbaansturing en netwerken. 

4. De netwerkgrootte, dit is het aantal mensen met verschillende 
beroepen die de leerling persoonlijk kent.   

5. De netwerkvariatie is de mate waarin het netwerk van 
beroepsbeoefenaren van leerlingen gevarieerd is in termen van 
beroepsstatus (zowel beroepen op laag als op hoog niveau 
bevat). 

6. De mate van zekerheid over de beroepskeuze.   
7. Het oordeel over-, en de betrokkenheid van de omgeving bij 

studie- en beroepskeuze.   
8. De mate van aandacht voor werkexploratie op school. 
 
De verwachting is dat leerlingen die hebben deelgenomen aan het 
programma meer vooruit zijn gegaan (positiever zijn gaan 
oordelen) in attitude,  loopbaangedrag, loopbaancompetenties, 
hun netwerk in omvang en variatie meer is toegenomen en zij 
zekerder zijn van hun beroepskeuze vergeleken met leerlingen die 
niet deelnamen aan het programma. Daarnaast hebben we 
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gekeken naar eventuele verschillen in betrokkenheid van de 
omgeving van de leerling bij de studie- en beroepskeuze en naar 
de mate waarin er op school aandacht was voor werkexploratie. 
 
Instrument 
De vragenlijst die bij het onderzoek is gebruikt (bijlage 2), bestaat 
deels uit bestaande instrumenten. Deze is in samenwerking met 
Marinka Kuijpers tot stand gekomen om zodoende aan te sluiten 
bij ander onderzoek naar ouderbetrokkenheid dat eveneens deel 
uitmaakt van het City Deal project.  
Voor het meten van de ‘attitude’ zijn stellingen voorgelegd die 
duidelijk maken hoe de leerling zich verhoudt tot werkexploratie. 
Een voorbeeldstelling is:  “Ik ben niet bezig met wat ik later wil 
worden”. Stellingen zijn beantwoord op een vijfpuntsschaal van 
zeer mee oneens tot en met zeer mee eens.  
‘Loopbaangedrag’ betreft de feitelijk ondernomen activiteiten 
door leerlingen. Leerlingen is gevraagd hoe vaak (van nooit tot en 
met meer dan vijf keer) zij bepaalde activiteiten hebben gedaan, 
zoals informatie opgezocht over een beroep, een opdracht gedaan 
in de beroepspraktijk of een gesprek gevoerd met een 
beroepsbeoefenaar.  
Om te meten in hoeverre de aanpak volgens de 
‘loopbaancompetenties’ bij leerlingen past (volgens henzelf) is 
gebruik gemaakt van bestaande items uit onderzoek van Kuijpers 
et al. (2006)6 . Voorgelegde stellingen hebben betrekking op de vijf 
loopbaancompetenties, waar werkexploratie er één van is. Een 
voorbeeldstelling is: “Ik zoek uit hoe het werk dat ik later zou 
kunnen doen er in organisaties uitziet”.  
Om de ‘netwerkgrootte’ en ‘netwerkvariatie’ te meten is gebruik 
gemaakt van de ‘Multiberoepen positiongenerator’ (Van Esch, 

                                                             
 
6  Kuijpers, M., Strijk, M., Lusse, M. & Van Schie, L. (2018). Ouderbetrokkenheid bij loopbaanontwikkeling van 

vmbo-leerlingen. Onderzoek m.b.t. het City Deal Project. Rotterdam: Hogeschool Rotterdam. 
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Petit, Neuvel & Karsten, 2011)7, dit instrument is afgeleid van de 
‘Position Generator’ (Van der Gaag e.a., 2008, p. 31)8. Het 
instrument bestaat uit een lijst met beroepen waarbij 
respondenten per beroep invullen of zij iemand (uit het gezin, 
vrienden- of kennissenkring) kennen met het betreffende beroep. 
Aan beroepen in het instrument is een waarde toegekend op basis 
van de International Standard Classification of Occupations 
(ISCO)9 om het niveau van de beroepen vast te stellen en daarmee 
de netwerkvariatie.  De gedachtegang is dat het hebben van een 
beroep een bepalende factor is voor de status en positie van 
individuen. Hoe meer mensen iemand kent met beroepen op 
verschillende (ook hogere) niveaus, hoe meer toegang die persoon 
heeft tot hulpbronnen (Lin, 2008, p.9)10, bij onder andere de 
studie- en beroepskeuze.   
Bij vragen over het ‘oordeel van de omgeving’ zijn stellingen 
geformuleerd over het belang dat ouders, vrienden en de school 
hechten aan de studie- en beroepskeuze van de leerling en in 
hoeverre de leerling zich aanpast aan het oordeel van de 
omgeving.  Voorbeeldstellingen zijn “Mijn vrienden vinden het 
belangrijk welk beroep ik kies”. En: “Ik volg het advies van mijn 
ouders bij het maken van mijn beroepskeuze”.  
Tot slot zijn vragen gesteld over de mate waarin er ‘aandacht voor 
werkexploratie op school’ is: in hoeverre thema’s in lessen aan de 
orde zijn geweest en in gesprekken met de mentor en in hoeverre 

                                                             
 
7  Esch, W. van, Petit, R., Neuvel, J. & Karsten, S. (2011). Sociaal kapitaal in het mbo: slagboom of hefboom? ’s-

Hertogenbosch: ecbo. 

8  Gaag, M.P.J., Snijders, T.A.B., Flap, H.D. (2008). Position Generator measures and their relationship to other 

social capital measures. Contribution to N. Lin & B. Erickson (Red.), Social capital: An International Research 

Program/Paper. Presented at the XXIII Sunbelt international Social Networks Conference; February 12-16, 

Cancún, Mexico. 

9  Ganzeboom, H. (2010). International Standard Classification of Occupations. ISCO-08. With ISEI-08 

scores. http://www.ilo.org/public/english/bureau/ stat/isco/index.htm. 

10 Lin, N. & Ao D. (2008). The Invisible Hand of Social Capital: An Exploratory Study. In: Lin, N. & B.H. 

Erickson (2008). Social Capital: An International Research Program. Oxford: Oxford University Press. 

 

http://www.ecbo.nl/3_1238_Sociaal-kapitaal-in-het-mbo.aspx
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er keuzemogelijkheid was voor leerlingen in wat zij willen leren 
over organisaties en beroepen. Een voorbeeldstelling is: “Op 
school is steeds aandacht voor het ontdekken in de praktijk welk 
soort werk bij mij past”. 
 
Herhaalde metingen 
Er is een voormeting en nameting gedaan onder leerlingen uit 
verschillende leerjaren en niveaus van het vmbo. Binnen de 
scholen zijn representatieve controlegroepen gevonden van 
klassen van dezelfde leerroute en leerjaar. Daar waar dit niet 
mogelijk was omdat alle zelfde klassen deelnamen aan het 
werkexploratieprogramma, zijn binnen de school controlegroepen 
gevonden uit een volgend leerjaar. De verschillen in de 
ontwikkelingen tussen de leerlingen die wel en niet deelnamen 
aan een werkexploratieprogramma is daarmee onderzocht. Dit 
geeft een goede indicatie van een effect, omdat je dan kunt zien of 
de groep leerlingen die deelnam aan een 
werkexploratieprogramma (experimentele groep) ook meer 
vooruitgang heeft geboekt op het terrein van werkexploratie dan 
de groep leerlingen die niet hebben deelgenomen (controlegroep). 
Van de variabelen is een betrouwbaarheidsanalyse gedaan om 
schalen te kunnen construeren. De betrouwbaarheden zijn in het 
algemeen bevredigend te noemen (zie bijlage 3). 
Vervolgens zijn repeated measures uitgevoerd in spss volgens het 
GLM (general lineair model) volgens onderstaand analyseschema 
in afbeelding 1. Hiermee is onderzocht of leerlingen die hebben 
deelgenomen aan het werkexploratieprogramma meer vooruit zijn 
gegaan in attitude, loopbaangedrag, loopbaancompetenties, 
keuzezekerheid en in de grootte en variatie van hun netwerk 
vergeleken met de controlegroepen.  
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Figuur 3.1  Analyseschema 

 

3.2 Respons 

In meting 1 zijn er 1051 vragenlijsten ingevuld en in meting 2 zijn 
er 870 vragenlijsten ingevuld. Op basis van de naam en de 
geboortedatum van de leerlingen zijn de vragenlijsten uit meting 1 
en meting 2 gekoppeld. In totaal zijn er 554 leerlingen die zowel in 
meting 1 als in meting 2 een vragenlijst hebben ingevuld en 
gekoppeld konden worden. Tabel 3.1 geeft het aantal leerlingen 
weer per school die zowel de vragenlijst in meting 1 als in meting 2 
hebben ingevuld. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Groepen: 

- experimentele groepen 

- controlegroepen 

Interactie: vooruitgang  x 

treatment 

 

Vooruitgang: tussen 1e en 2e 

meting 

 

Attitude 

Loopbaangedrag  

Loopbaancompetenties 

Netwerk (omvang en variatie) 

Mate van zekerheid beroepskeuze 
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Tabel 3.1  Aantal leerlingen per school in meting 1 en meting 2 

School N meting 1 N meting 2 N gekoppeld 

School 1 56 59 47 

School 2 277 196 108 

School 3 101 67 41 

School 4 32 30 25 

School 5 129 76 64 

School 6 116 126 98 

School 7 127 183 93 

School 8 175 87 58 

School 9 25 18 15 

School 10 13 28 5 

Totaal 1051 870 554 

 

 

De verdeling over leerjaren is in beide groepen niet hetzelfde, 
zoals hieronder weergegeven in tabel 3.2. Met name in leerjaar 1 is 
er een aanmerkelijk verschil: er zitten geen eerstejaars in de 
controlegroep. Daarnaast zijn vierdejaars oververtegenwoordigd 
in de controlegroep, terwijl ze ondervertegenwoordigd zijn in de 
interventiegroep. Als we ervan uitgaan dat loopbaancompetenties 
toenemen met de leeftijd, kan deze verschillende verdeling in 
beide groepen de resultaten vertekenen. 
 

TTabel 3.2  Aantal leerlingen per leerjaarbel 

Leerjaar Groep leerlingen die deelnam aan interventie Controlegroep Totaal 

1 60 0 60 

2 195 44 239 

3 147 16 163 

4 26 66 92 

Totaal 428 126 554 

 

 

De verdeling naar geslacht lijkt redelijk identiek te zijn in beide 
groepen (zie tabel 3.3). 
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Tabel 3.3  Aantal leerlingen naar geslacht 

Geslacht Groep leerlingen die deelnam aan interventie Controlegroep Totaal 

onbekend 24 3 27 

J 201 55 256 

m 203 68 271 

Totaal 428 126 554 

 

3.3 Resultaten herhaalde metingen 

Op de voormeting en nameting van de vragenlijst over studie- en 
beroepskeuze zijn enkele variantie-analyses uitgevoerd. Hierbij is 
gekeken naar de volgende verschillen in gemiddelde scores van 
groepen: 
1. Het verschil tussen de groep leerlingen die deelnam aan een 

werkexploratieprogramma met de vergelijkbare groep 
leerlingen die daaraan niet deelnam .  

2. Het verschil tussen de voormeting en de nameting.  
3. Het verschil in groei tussen beide groepen . 

 
Het bij 3 genoemde bepaalt of een effect is gevonden; er mag dan 
immers verwacht worden dat de winst tussen de voormeting en de 
nameting groter is bij de groep leerlingen die deelnam aan het 
werkexploratieprogramma dan bij de controlegroep. In de 
volgende paragrafen worden de resultaten beknopt weergegeven. 
Bijlage 3 bevat een uitvoeriger uitwerking en verantwoording van 
deze resultaten.    
 
3.3.1 Het werkexploratieprogramma en de attitude van 

leerlingen t.a.v. de studie-en beroepskeuze 
 

Voor wat betreft “attitude” van leerlingen ten aanzien van de 
studie- en beroepskeuze zijn  er geen statistisch significante 
effecten gevonden van het werkexploratieprogramma. De groep 
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leerlingen die heeft deelgenomen aan het programma scoort wel 
hoger dan de groep die niet heeft deelgenomen, maar het verschil 
is heel klein.  
 
3.3.2 Het werkexploratieprogramma en het 

loopbaangedrag  
 

Bij “loopbaangedrag” , dus de hoeveelheid ondernomen 
werkexploratie-activiteiten door de leerling, doet zich tussen 
voor- en nameting in beide groepen een significante stijging voor. 
Alle leerlingen zijn dus actiever geworden in werkexploratie.        
De groep leerlingen die niet heeft deelgenomen aan het 
werkexploratieprogramma scoort op beide meetmomenten hoger 
dan de groep leerlingen die hier wel aan deelnam. 
 
3.3.3 Het werkexploratieprogramma en                     
 loopbaancompetenties 
 
Er zijn vijf loopbaancompetenties waar vmbo-scholen aandacht 
aan dienen te besteden. Deze zijn dan ook onderdeel van dit 
onderzoek. Wanneer we naar de resultaten van alle 
loopbaancompetenties gezamenlijk kijken, doen zich geen 
significante effecten voor. Zowel de groep leerlingen die heeft 
deelgenomen aan de interventie als de groep leerlingen die niet 
heeft deelgenomen gaat significant vooruit. Er is dus geen 
aanwijzing voor een effect van het werkexploratieprogramma.  
 
Wanneer de loopbaancompetenties zijn opgedeeld in vier delen 
(schalen): werkexploratie, loopbaanreflectie, netwerken en 
loopbaansturing,  blijkt dat de groep leerlingen die deelnam aan 
het werkexploratieprogramma op beide metingen van 
loopbaanreflectie hoger scoort dan de controlegroep. Dit wijst op 
een verschil dat aanvankelijk al bestond en in stand is gebleven.  
En beide groepen scoren hoger op de nameting van netwerken dan 
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op de voormeting. Alle leerlingen zijn dus significant vooruit 
gegaan op dit punt, er zijn dus ook hierbij geen aanwijzingen voor 
een effect van het programma. 
 
3.3.4 Het werkexploratieprogramma en het netwerk   
 
De netwerkgrootte neemt in beide groepen tussen voor- en 
nameting significant toe, maar er is geen verschil tussen beide 
groepen.  Beide groepen hebben dus gemiddeld genomen meer 
mensen leren kennen met een beroep. Er is dus geen aanwijzing 
voor een effect van het werkexploratieprogramma.                            
Bij netwerkvariatie treden er in het geheel geen effecten op.           
De nieuwe mensen die de leerlingen hebben leren kennen 
verschillen dus gemiddeld genomen niet in functieniveau 
vergeleken met de beroepsbeoefenaren die zij al eerder kenden. 
 
3.3.5 Het werkexploratieprogramma en keuzezekerheid   

 
De leerlingen is gevraagd in hoeverre zij al zeker zijn over hun 
keuze voor een beroepsrichting. De “keuzezekerheid” neemt in 
beide groepen tussen voor- en nameting significant toe, maar ook 
hier is geen verschil tussen beide groepen gevonden.  Leerlingen 
uit beide groepen boeken dus evenveel vooruitgang in de mate 
waarin ze zeker zijn over de keuze van een beroepsrichting. Er is 
geen aanwijzing dat het werkexploratieprogramma effect heeft 
gehad. 
 
3.3.6 Het werkexploratieprogramma en de betrokkenheid              
 van de omgeving 
 
Het belang dat ouders, vrienden en de school hechten aan de 
studie- en beroepskeuze van de leerling en of leerlingen op hun 
beurt dit oordeel belangrijk vinden, kan van invloed zijn op de 
effectiviteit van het werkexploratieprogramma.  Daarom is 
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gekeken of er wat dit betreft verschillen zijn tussen leerlingen die 
deelnamen aan het werkexploratieprogramma en leerlingen die 
niet deelnamen. Op het  “oordeel en betrokkenheid van de 
omgeving” scoort de groep leerlingen die deelnam aan het 
programma op de voormeting hoger dan de groep leerlingen die 
niet deelnam, maar deze voorsprong is bij de nameting bijna 
geheel verdwenen. Dat dit zou veranderen is tegen de verwachting 
in en als er al een vooruitgang zou zijn, zou dit eerder te 
verwachten zijn bij de groep leerlingen die deelnam aan de 
interventie.   
 
3.3.7 Verschillen tussen jongens en meisjes 
 
Er bestaan enkele verschillen tussen jongens en meisjes. Meisjes 
scoren hoger dan jongens op de nameting van loopbaan-
competenties en op de voormeting van de netwerkgrootte. Er is 
echter geen aanwijzing dat meisjes op dit punt meer profiteren 
van het werkexploratieprogramma dan jongens. 
 
3.3.8 Goed en minder goed geïmplementeerde 

werkexploratieprogramma’s 
 
Er zijn verschillen tussen leerlingpopulaties en eveneens in de 
mate waarin het werkexploratieprogramma is uitgevoerd zoals 
beoogd. Deze verschillen kunnen ook gevolgen hebben voor 
eventuele effecten. Twee instellingen die aan het onderzoek 
deelnamen, waren bijzondere instellingen wat betreft de 
samenstelling van de leerlingpopulatie. Het betreft hier een school 
die door veel ernstig zieke kinderen wordt bezocht, en een 
Orthopedagogisch Didactisch Centrum voor leerlingen met 
meervoudige problematiek. Voor deze scholen en leerlingen was 
aandacht besteden aan loopbaanoriëntatie en – begeleiding geheel 
nieuw.  Bovendien is het perspectief op de toekomst van deze 
leerlingen niet goed vergelijkbaar met die van vmbo leerlingen. 
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Daarnaast bleek uit de kwalitatieve analyse dat het 
werkexploratieprogramma op twee van de vmbo scholen niet op 
de bedoelde wijze was geïmplementeerd. Bij deze scholen had de 
reflectie op de werkexploratie-activiteit overwegend niet 
plaatsgevonden. Ook waren de randvoorwaarden volgens de 
betrokkenen overwegend negatief. Hierdoor bleef er maar weinig 
van het programma over. Besloten werd om bovengenoemde 
analyses nog eens te doen met uitzondering van deze vier scholen. 
Het totaal aantal leerlingen dat bij het onderzoek betrokken was 
op deze zes scholen bedraagt 383. Bij het opnieuw uitvoeren van 
bovengenoemde analyses, verandert er weinig aan het beeld. 
Wel werden effecten gevonden bij netwerkgrootte en 
netwerkvariatie. De groep leerlingen die deelnam aan het 
werkexploratieprogramma scoort op beide metingen gemiddeld 
hoger dan de groep leerlingen die niet deelnam. Dat is een 
indicatie voor de handhaving van een reeds bestaand verschil, niet 
van een effect van het programma.  
 
3.3.9 Het aanbod op school en activiteiten die leerlingen            
 ondernemen 
 
Het is te verwachten dat leerlingen die deelnemen aan het 
werkexploratieprogramma meer werkexploratie-activiteiten 
krijgen aangeboden van de school dan leerlingen die niet 
deelnemen. Dit blijkt inderdaad het geval te zijn. Leerlingen die 
deelnamen scoren hoger op de mate waarin er aandacht is op 
school voor werkexploratie en in de mate waarin zij 
keuzemogelijkheid hebben (maatwerk) in loopbaanbegeleiding en 
–oriëntatie.  Eenzelfde analyse is gedaan, maar dan voor de 
onderbouw en bovenbouw van het vmbo apart. De genoemde 
verschillen worden dan niet gevonden11. 

                                                             
 
11 Verklaring: door kleinere aantallen is de power kleiner en wordt minder snel een significant resultaat         

gevonden. 
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Bij het bekijken van het aanbod aan werkexploratie van alle 
leerlingen, dus zonder onderscheid te maken tussen de groep die 
deelnam aan de interventie en de groep die niet deelnam, dan 
hangen ‘aanbod aan werkexploratie-activiteiten’ en ‘maatwerk op 
dit terrein’ positief samen met attitude, loopbaancompetenties, 
loopbaangedrag en keuzezekerheid. Bovengenoemde 
correlatieberekening op aanbod, begeleiding en maatwerk zijn ook 
nog eens apart gedaan voor de onderbouw en de bovenbouw. Wat 
de correlaties betreft blijft het patroon praktisch hetzelfde. Er zijn 
twee uitzonderingen: in de onderbouw is er wel een significante 
correlatie tussen netwerkgrootte en gespreksvoering met de 
mentor over werkexploratie.  De correlatie tussen loopbaangedrag 
en maatwerk is in de bovenbouw niet significant. 
 
Daarnaast is onderzocht bij alle leerlingen (dus ook zonder 
onderscheid te maken tussen wel of niet deelgenomen aan de 
interventie) in hoeverre activiteiten die leerlingen ondernemen op 
het gebied van werkexploratie, al dan niet voorgeschreven door de 
school,  samenhangen met de attitude van leerlingen, 
keuzezekerheid, loopbaancompetenties en het netwerk van 
leerlingen. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen  de meer 
‘passieve activiteiten’ en ‘actieve activiteiten’ die leerlingen 
hebben ondernomen volgens onderstaande tabel. 
 
‘Passieve’ 

activiteiten 

Hoe vaak heb je in dit schooljaar het volgende gedaan? 

- informatie opgezocht over een beroep 

- informatie opgezocht over een bedrijf of instelling 

- een filmpje bekeken over een beroep 

- informatie opgezocht over een vervolgopleiding 

‘Actieve’ activiteiten Hoe vaak heb  je in dit schooljaar het volgende gedaan? 

- Een gesprek of interview met een beroepsbeoefenaar 

- Stage gelopen 

- Een opdracht gedaan in de beroepspraktijk, anders dan stage 

- Met iemand gepraat over een vervolgopleiding 

- Met iemand gepraat over wat je hebt geleerd in de beroepspraktijk 
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De resultaten laten zien dat meer activiteiten (zowel actief als 
passief) samen gaan met hoge scores op attitude van leerlingen, 
mate van zekerheid beroepskeuze, loopbaancompetenties, grootte 
netwerk. Dit geldt niet voor de gemiddelde statusscore van het 
netwerk, wat een indicatie geeft over de kwaliteit van het netwerk 
(waarin niet alleen beroepen met een laag opleidingsniveau 
vertegenwoordigd zijn). Bij dit laatste is geen significant verband 
gevonden. 
 
Hoewel dit correlaties betreffen waarbij geen causaal verband is 
aangetoond, zou dit erop kunnen wijzen dat meer aanbod aan 
werkexploratie-activiteiten en meer maatwerk op school en meer 
activiteiten die leerlingen ondernemen op het terrein van 
werkexploratie bevorderlijk zijn voor de attitude, 
loopbaancompetenties, loopbaangedrag en keuzezekerheid en de 
grootte van het netwerk van leerlingen.  
 
3.3.10 Conclusie 
 
Ondanks het gegeven dat een groter aanbod vanuit school en meer 
ondernomen werkexploratie-activiteiten door leerlingen, 
samengaan met hogere scores op attitude, loopbaancompetenties, 
keuzezekerheid en een groter – voor beroepskeuze relevant – 
netwerk, wijzen de uitkomsten van dit onderzoek niet op een 
effect van het ontwikkelde werkexploratieprogramma op de 
scholen. Het feit dat de groep leerlingen die deelnam in enkele 
gevallen op beide metingen hoger scoort dan de controlegroep 
betekent immers slechts dat aanvankelijk bestaande verschillen 
tussen beide groepen gehandhaafd blijven.  
 
Wel heeft de groep leerlingen die deelnam aan het 
werkexploratieprogramma meer LOB-activiteiten aangeboden 
gekregen en meer mogelijkheid ervaren om keuzes te maken  
(maatwerk) vergeleken met leerlingen uit de controlegroep.  
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4  Conclusie 

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is in het 
kader van de ‘City Deal’ in 2015 gestart met het versterken en 
verankeren van werkexploratie in loopbaanoriëntatie en -
begeleiding op tien vmbo scholen in grote steden verspreid over 
het land. Het doel is dat leerlingen zich een beter en realistischer 
beeld vormen van beroepsrichtingen in relatie tot eigen interesses 
en kwaliteiten. Met longitudinaal vragenlijstonderzoek onder 
leerlingen is onderzocht of het werkexploratieprogramma effect 
heeft. Met interviewonderzoek onder leerlingen en mentoren is 
onderzocht wat succesfactoren, randvoorwaarden en risico’s zijn 
van werkexploratieprogramma’s. 

4.1 Antwoord op de onderzoeksvragen 

De eerste onderzoeksvraag luidt:  Wat is de gepercipieerde 
effectiviteit van een werkexploratie-programma op het vmbo op de 
attitude van leerlingen ten aanzien van studie- en beroepskeuze, het 
loopbaangedrag (feitelijk ondernomen activiteiten), de 
loopbaancompetenties, de grootte en de variatie van het netwerk van 
beroepsbeoefenaren en de mate waarin leerlingen zeker zijn over hun 
keuze voor een beroepsrichting ?  
Op alle genoemde variabelen zijn geen aanwijzingen gevonden 
voor een effect van het werkexploratieprogramma. De groep 
leerlingen die deelnam aan het werkexploratieprogramma ging 
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weliswaar vooruit maar liet geen snellere groei tussen de 
voormeting en de nameting zien dan de controlegroep. Leerlingen 
die deelnamen scoren wel hoger op de mate waarin er aandacht is 
op school voor werkexploratie en in de mate waarin zij 
keuzemogelijkheid hebben (maatwerk) in loopbaanbegeleiding en 
–oriëntatie.  Dit is niet verwonderlijk omdat met de interventie 
iets extra’s wordt geboden. Wel hangt een groter aanbod aan 
werkexploratie-activiteiten en gesprekken met de mentor over 
werkexploratie en maatwerk positief samen met attitude, 
loopbaancompetenties, loopbaangedrag en keuzezekerheid. Ook is 
samenhang tussen meer ondernomen werkexploratie-activiteiten 
door leerlingen en een hoge score op attitude, 
loopbaancompetenties en keuzezekerheid. Hoewel dit correlaties 
betreffen waarbij geen causaal verband is aangetoond, zou dit erop 
kunnen wijzen dat meer aanbod aan werkexploratie-activiteiten, 
meer maatwerk en meer door leerlingen ondernomen 
werkexploratie-activiteiten bevorderlijk zijn voor de attitude, 
loopbaancompetenties en keuzezekerheid van leerlingen. 
 
De tweede onderzoeksvraag luidt: Wat zijn succesfactoren, risico’s en 
randvoorwaarden voor een werkexploratie-programma op het vmbo? 
 
Succesfactoren zijn vooral het praktijkgerichte karakter van het 
werkexploratieprogramma waarbij leerlingen zich bewust worden 
van de veelheid aan bedrijven, functies en taken binnen functies 
en waar zijzelf even deel van uitmaken en ervaringen opdoen in de 
vorm van een stage of bedrijfsbezoek. De meeste leerlingen en 
mentoren zijn hier enthousiast over en zien daarvan opbrengsten. 
Het werkexploratieprogramma heeft eraan bijgedragen dat de 
beroepskeuze meer leeft, leerlingen daarmee bezig zijn en zij zich 
een beeld beginnen te vormen wat meer of minder bij hen past. Om 
echt de diepte in te gaan en keuzes te maken is meer tijd en 
oefening nodig en die tijd is er gelukkig ook voor leerlingen op het 
vmbo. Het wordt gezien als een goede eerste stap die nog een 
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vervolg moet krijgen. Gespreksvoering met leerlingen over keuzes 
en kwaliteiten is daarbij van groot belang. Leerlingen op het vmbo 
hebben moeite om op eigen kracht te bedenken wat hun 
kwaliteiten zijn en om keuzes te onderbouwen. Door gesprekken 
hierover met de mentor, met medeleerlingen en met ouders, door 
van anderen te horen hoe zij worden gezien, boeken zij hierin 
vooruitgang.  
 
Risico’s op inhoudsniveau van werkexploratie zijn er vooral waar 
gekozen wordt voor schriftelijke opdrachten, zonder 
gespreksvoering. Dit komt vooral voor bij reflectie-opdrachten en 
soms ook bij voorbereidingsopdrachten. Invulformulieren en 
reflectieverslagen vinden leerlingen saai en nutteloos, zeker als 
daar door de mentor niet op wordt teruggekomen. Ondanks goede 
ideeën over creatieve en mondelinge vormen van reflectie die 
waren bedacht, bleek daar bij de helft van de scholen weinig van 
terecht te zijn gekomen. Bij scholen waar dit wel is gelukt, heeft 
dit geleid tot nieuwe inzichten en enthousiasme. Schriftelijke 
opdrachten kunnen verworden tot nutteloze afvinklijstjes. 
Een risico op organisatorisch niveau is dat men onderschat 
hoeveel tijd nodig is om een dergelijk nieuw programma op een 
goede manier te ontwerpen en te implementeren in het onderwijs. 
Dit bleek binnen de gegeven tijd eigenlijk niet haalbaar en was de 
meeste scholen op eigen kracht, zonder de inzet van de externe 
procesbegeleiders, niet gelukt. Door een aantal scholen is 
genoemd dat zij de uitvoering van dit project zien als pilot om het 
vervolgens, met de geleerde lessen, in het volgend schooljaar echt 
goed te gaan uitvoeren. Mede door deze krappe tijdsplanning liet 
de inzet van mentoren op veel scholen te wensen over. Zij moesten 
dit erbij doen terwijl dit niet of niet voldoende werd gefaciliteerd 
in tijd. 
 
In de analyse van de randvoorwaarden is gekeken naar training 
van mentoren ter voorbereiding op het 
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werkexploratieprogramma, naar het draagvlak binnen de school, 
van zowel collega’s als het management en naar de mate waarin 
uitvoerders zijn gefaciliteerd voor het uitvoeren van het 
werkexploratieprogramma. 
Op acht van de tien scholen is gebruik gemaakt van de training die 
door het ministerie van SZW werd aangeboden. De mentoren die 
de training hebben gevolgd, waren daarover voornamelijk positief. 
Het heeft hen meer bewust gemaakt van het belang van 
begeleiding bij de loopbaan en gespreksvoering en bijgedragen aan 
betere gespreksvoering met leerlingen en ouders.  
 
Van alle scholen waren er slechts twee waarbij men overwegend 
positief was over het draagvlak binnen de school. Er waren veel 
wisselingen van teamleiding of andere redenen waardoor 
tussentijds andere prioriteiten werden gesteld. Waar trajecten 
veelal van start gingen met een enthousiaste werkgroep met 
deelnemers uit verschillende geledingen van de school, bleven er 
na verloop van tijd vaak alleen de decaan of teamleider en een of 
twee mentoren over die zich inzetten. De inzet van de 
procesbegeleiders was hierbij van cruciaal belang. Tijdgebrek of 
weinig motivatie/urgentiebesef maken dat bij de meeste scholen 
veel mentoren minimaal betrokken waren of zelfs weerstand 
boden. Dit neemt niet weg dat sommige mentoren wel 
gemotiveerd waren voor het project en bij een van de scholen was 
daadwerkelijk sprake van gedeelde verantwoordelijkheid en 
gezamenlijke uitvoering.   

4.2 Conclusie 

Terugkijkend hebben de tien deelnemende scholen in kort 
tijdsbestek veel werk verzet. Er was een lange aanloop nodig 
voordat scholen daadwerkelijk van start konden gaan en er was 
weinig ruimte om te experimenteren. Bij geen van de scholen is 
het gelukt om het gehele werkexploratieprogramma uit te voeren 
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zoals het is bedoeld. Desondanks zijn de bevindingen van 
leerlingen en mentoren overwegend positief. Dat werkexploratie 
van belang is en dat de ontwikkelde werkexploratieprogramma’s 
hebben bijgedragen, wordt niet betwist. De zorgen zijn er met 
name over de organisatie, aansturing en gebrek aan eigenaarschap 
bij mentoren, waarbij de oorzaak vooraf wordt gezocht bij het te 
krappe tijdspad. De inzet van externe procesbegeleiders was zeker 
gezien het korte tijdsbestek onontbeerlijk en misschien wel in 
algemene zin een voorwaarde voor succes.  Bij deze resultaten is 
het wel van belang om te noemen dat de mentoren  die hebben 
deelgenomen aan de focusgroepen vaak de personen waren die een 
actievere rol hebben gespeeld in het uitvoeren van het 
werkexploratieprogramma. Dit kan betekenen dat een iets 
rooskleuriger beeld is gekregen van de bevindingen dan wanneer 
ook mentoren waren betrokken die niet of nauwelijks hebben 
bijgedragen of weerstand boden tegen het programma.   

Gezien bovengenoemde krappe tijdsplanning is het niet 
verwonderlijk dat er geen effecten zijn gevonden. Daarvoor is 
meer tijd nodig en een vollediger implementatie op de scholen. 
Daar komt bij dat leerlingen uit de bovenbouw, die naar 
verwachting verder zijn in hun beroepskeuzeproces, 
oververtegenwoordigd waren in de contolegroep.  Mogelijk heeft 
dit invloed gehad op de resultaten. 

Het gegeven dat de meeste van de deelnemende scholen het 
werkexploratieprogramma na dit project hebben verbeterd en 
voortgezet in het volgend schooljaar bevestigen de positieve 
bevindingen. De scholen zijn goed op weg naar een verbeterde 
invulling in de toekomst. En met als doel een betere toekomst voor 
de leerlingen.  Hierbij is wel van belang om de geleerde lessen in 
dit project te betrekken: 
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- Begin klein en overzichtelijk, breid pas uit na succes. 
- Neem voldoende tijd voor experimenteren en implementeren. 
- Betrek teams vanaf de ontwikkeling zodat het 

werkexploratieprogramma ook van hen is. 
- Start het programma vroeg, bijvoorbeeld in het tweede leerjaar, 

op een moment dat leerlingen nog keuzes moeten maken. 
- Een opbouw van brede oriëntatie in de onderbouw en meer 

focus op beroepen in de bovenbouw voorkomt mogelijk dat het 
voor leerlingen te snel over specifieke beroepen gaat en het 
daardoor minder aansluit bij de fase waarin zij zich bevinden. 

- Zorg ervoor dat leerlingen bij een stage of werkbezoek een 
actieve rol hebben; iets mogen doen dat met het werk in het 
bedrijf te maken heeft. 

- Maak verwachtingen van het programma duidelijk, zowel aan 
leerlingen als aan mentoren.  

 

Een externe procesbegeleider was in dit project onontbeerlijk. Het 
is de vraag of het scholen het zonder procesbegeleider lukt om 
zo’n programma te ontwikkelen, uit te voeren en te behouden. Het 
zou in elk geval goed zijn om de scholen die deelnamen aan dit 
project over enige tijd te polsen of ze erin geslaagd zijn om het 
werkexploratieprogramma voort te zetten. 
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Bijlagen 

Bijlage 1  Samenvatting kwalitatieve analyse 

Aantal gesproken School 1 School 2 School 3 School 4 School 5 School 6 School 7 School 8 School 9 School 10 

mentoren: 

leerlingen: 

4 

6 

7 

18 

5 

5 

4 

6 

9 

7 

2 

7 

5 

5 

6 

7 

5 

4 

5 

5 

Voorbereidingsopdracht (en) 

uitgevoerd 

overwegend 

wel 

overwegend  

wel 

overwegend 

wel 

overwegend 

wel 

overwegend 

wel 

overwegend  

wel 

overwegend 

wel 

overwegend 

niet 

overwegend wel overwegend 

niet 

Type kernactiviteit(en) Lintstage 1 of 2  

stages 

excursie stage 2 bliksem-

stages 

2 x bedr.bezoek 

+ gastles 

Bliksem-stage Bliksemstage Praktijkervaringen 

verzamelen 

2 of 3 stages 

Reflectieopdracht(en) uitgevoerd overwegend 

wel 

overwegend  

wel 

overwegend 

wel 

overwegend 

wel 

overwegend 

niet 

overwegend 

niet 

overwegend 

niet 

overwegend 

niet 

overwegend wel overwegend 

niet 

Betrokkenheid van ouders ja ja ja ja nee nee ja ja ja nee 

Duur van de interventie 5  

maanden 

10  

maanden 

7  

maanden 

3  

maanden 

4  

maanden 

5  

maanden 

3 maanden 3  

maanden 

4  

maanden 

7 maanden 

Ervaringen met de interventie overwegend 

positief 

overwegend  

positief 

overwegend 

positief 

overwegend 

positief 

overwegend 

positief 

overwegend 

positief 

overwegend 

negatief 

overwegend 

negatief 

overwegend 

positief 

overwegend 

negatief 

Opbrengsten  

volgens betrokkenen 

overwegend 

positief 

overwegend  

positief 

overwegend 

positief 

overwegend 

positief 

overwegend 

positief 

overwegend 

positief 

overwegend 

positief 

overwegend 

positief 

overwegend 

negatief 

overwegend 

negatief 

Randvoorwaarden overwegend 

positief 

overwegend  

negatief 

overwegend 

negatief 

overwegend 

negatief 

overwegend 

positief 

overwegend 

negatief 

overwegend 

negatief 

overwegend 

negatief 

overwegend 

negatief 

overwegend 

negatief 

 
  



54 

 

 

Bijlage 2  Vragenlijst 

Onderzoek over studie- en beroepskeuze 
 
Veel leerlingen vinden het moeilijk om keuzes te maken voor een vervolgopleiding en beroep. Twijfel en spijt over gemaakte keuzes komen dan ook 
veel voor. Daarom doet deze school mee aan een onderzoek over de studie- en beroepskeuze. Deze school wil de leerlingen zo goed mogelijk helpen 
bij het maken van goede keuzes. Jouw mening is daarbij belangrijk.  
 
We willen je daarom met deze vragenlijst wat vragen stellen over:  
- Hoe denk je over je studie- en beroepskeuze?  
- Ben je hier mee bezig, en zo ja, hoe?  
- En helpen de school en je omgeving (familie, vrienden, kennissen) je daarbij?  

 
Deze vragen stellen we aan een grote groep leerlingen op scholen in het hele land.  
We hopen hiermee meer te weten te komen over goede loopbaanbegeleiding, zodat scholen de leerlingen beter kunnen begeleiden.  Met het invullen 
van de vragenlijst help je niet alleen je eigen school om de begeleiding van jou en je klasgenoten te verbeteren, maar ook andere scholen en 
leerlingen.  
 
We willen je vragen om de vragenlijst volledig in te vullen. Het invullen duurt ongeveer een half uur. Alle ingevulde vragenlijsten worden direct in 
een envelop gedaan en opgestuurd naar onderzoekers buiten de school, zodat je antwoorden anoniem blijven. Aan het eind van het schooljaar zal 
jou opnieuw gevraagd worden om een vragenlijst in te vullen. Omdat de onderzoekers jouw antwoorden van deze vragenlijst en van de volgende 
vragenlijst gaan vergelijken, is het heel belangrijk dat je je voornaam en achternaam invult. Wil je hieraan denken? 
 
Hartelijk bedankt voor je deelname aan dit onderzoek en succes met invullen! 
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Vragenlijst keuze voor vervolgopleiding en beroep 
 

- Voornaam en achternaam:…………………………………………………………………  O man    O vrouw          Geboortedatum: _ _ / _ _ / 19 _  _ 
- School:          Leerjaar: O  jaar 1  O  Jaar 2 O  Jaar 3 O  Jaar 4  

Sector:    O Techniek O  Economie O  Zorg & Welzijn O  Groen O Intersectoraal 
 
De school en de studie- en beroepskeuze 

1 Hoe vaak heb je in dit schooljaar het volgende gedaan: 

Zet een kruisje onder het goede antwoord 

nooit één keer twee of drie keer vier of vijf keer meer dan vijf keer 

a. Informatie opgezocht over een beroep      

b. Informatie opgezocht over een bedrijf of instelling       

c. - Een filmpje bekeken over een beroep      

d. Een gesprek of interview met een beroepsbeoefenaar       

e. Stage gelopen      

f. Een opdracht gedaan in de beroepspraktijk, anders dan de stage        

g. Informatie opgezocht over een vervolgopleiding      

h. Met iemand gepraat over een vervolgopleiding      

i. Met iemand gepraat over wat je hebt geleerd in de beroepspraktijk      

j. Opgeschreven wat je hebt geleerd in de beroepspraktijk      

k. Een plan gemaakt voor wat je nog moet leren over beroepen      

 

 

2 Werkgevers en beroepen geen  één  twee of drie  vier of vijf  meer dan vijf  

a. Bij hoeveel werkgevers ben je in dit schooljaar geweest?      

b. In hoeveel beroepen heb je je in dit schooljaar verdiept?      

c. Over hoeveel beroepen ben je positiever gaan denken?      

d. Van hoeveel beroepen heb je de nadelen leren kennen?      

e. Hoeveel mensen ken je, die werk doen dat je later zelf ook zou willen doen?      

 
 
 

3. Aan welk beroep denk je voor jezelf? (meer antwoorden mogelijk)…………………………………………………………………… 
 

4. Hoe zeker weet je nu al wat je later wilt worden?  (Omcirkel het goede antwoord). 
 

 Ik heb nog geen idee   1 2 3 4 5 Ik weet het heel zeker 
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5 Op school is steeds aandacht voor: 

Zet een kruisje onder het goede antwoord 

zeer mee oneens mee oneens niet eens en niet 

oneens 

mee 

eens 

zeer mee eens 

a. werk dat ik later kan doen       

b. ontdekken in de praktijk welk soort werk bij mij past      

c. hoe een vakman/vakvrouw zaken aanpakt      

d. ervaringen buiten school die belangrijk zijn voor mijn loopbaan      

e. meer beroepen leren kennen die ik kan kiezen      

f. wat moeilijk is in een beroep      

  

6 Ik praat met mijn mentor of begeleider over: zeer mee oneens mee  

oneens 

niet eens en  

niet oneens 

mee 

eens 

zeer mee eens 

a. hoe het gaat op school      

b. - mijn talenten      

c. (praktijk)ervaringen die indruk op me hebben gemaakt      

d. hoe ik zelf keuzes kan maken die bij me passen      

e. hoe ik contact kan leggen met mensen die mij kunnen helpen in mijn loopbaan      

f. soorten werk die bij mij passen      

g. praktijkervaringen in mijn vrije tijd (zoals bijbaantje, club, vrijwilligerswerk)      

h. twijfels of ik de goede keuze maak voor studie of beroep      

 

7 Wat kun je kiezen op school? zeer mee oneens mee  

oneens 

niet eens en niet 

oneens 

mee 

eens 

zeer mee eens 

a. In praktijkopdrachten kan ik kiezen wat ik wil leren over een beroep       

b. Wat ik op school leer, kan anders zijn dan mijn klasgenoten      

c. In mijn opleiding kan ik vaak zelf kiezen wat ik wil leren      

 
Jij en je omgeving bij de studie- en beroepskeuze 

 
8 Zet een kruisje onder het goede antwoord   zeer mee oneens mee  

oneens 

niet eens en niet 

oneens 

mee 

eens 

zeer mee eens 

a. Voor mijn ouders is mijn beroepskeuze heel belangrijk      

b. Op school vinden docenten het belangrijk dat ik een goede keuze maak      

c. Het kan mij niet schelen wat mijn vrienden vinden over mijn beroepskeuze, ik kies wat ik wil       

d. Ik volg het advies van mijn ouders bij het maken van mijn beroepskeuze      

e. Ik volg het advies van de school in het maken van mijn beroepskeuze      

f. Mijn vrienden vinden het belangrijk welk beroep ik kies      
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Jijzelf en je studie- en beroepskeuze 
 
9 Zet een kruisje onder het goede antwoord zeer mee oneens mee  

oneens 

niet eens en niet 

oneens 

mee 

eens 

zeer mee eens 

- a. Ik ben niet bezig met wat ik later wil worden      

- b. Wat ik ook doe, het komt wel goed met mijn beroepskeuze      

- c. Ik maak een keuze alleen op mijn gevoel      

- d. Ik onderzoek eerst of een beroep dat ik leuk vindt wel bij mij past      

- e. Voordat ik een keuze maak, praat ik met anderen hierover      

- f. Ik weet welke opleiding je moet hebben voor het werk dat ik graag wil doen      

- g. Ik verander vaak van mening over het soort werk dat ik later wil doen      

- h. Ik weet welk soort werk goed bij mij past      

- i. Ik heb geen idee hoe ik het soort werk kan krijgen dat ik graag zou willen      

- j. Ik weet hoe ik een goede keuze kan maken      

 
10 Welke werkwijze past bij jou? 

Zet een kruisje onder het goede antwoord 

past helemaal niet  

bij mij 

past nauwelijks  

bij mij 

past een beetje  

bij mij 

past vrij goed  

bij mij 

past helemaal bij mij 

a. Ik zoek uit hoe het werk dat ik later zou kunnen doen er in organisaties uitziet      

b. Ik zoek uit welk werk bij mijn sterke kanten past      

c. Ik zoek uit wat voor soort werk ik belangrijk vind      

d. Ik volg het nieuws over de sector waarin ik later wil werken      

e. Ik zoek uit of er kans is op een baan in het werk dat ik later wil doen      

f. Wanneer ik trots ben op wat ik doe, denk ik na over waar ik echt goed in ben      

g. Ik denk na over werk waarin ik dingen kan doen waar ik goed in ben       

h. Ik probeer te weten te komen waar ik echt goed in ben      

i. Ik probeer zo veel mogelijk over mijn sterke kanten te ontdekken      

j. Een verschil van mening met iemand gebruik ik om mezelf beter te leren kennen      

k. Na een teleurstelling denk ik na over wat ik echt belangrijk vind      

l. Ik zoek uit welk soort werk ik belangrijk vind om te doen        

m. Ik denk erover na wat mij leuk lijkt aan een beroep      

n. Ik praat met vakmensen over mijn toekomst      

o. Ik vraag vakmensen om mij informatie te geven over bepaald werk      

p. Als ik een stageplaats of bijbaan zoek, vraag ik mensen die ik ken of zij tips hebben      

q. Ik zorg dat ik mensen leer kennen die belangrijk zijn voor mijn loopbaan      
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11 Tijdens een praktijkopdracht of stage: past helemaal niet 

bij mij 

past nauwelijks bij 

mij 

past een beetje  

bij mij 

past vrij goed  

bij mij 

past helemaal bij mij 

a. - zorg ik dat ik leer wat nodig is om beter te worden      

b. - verzamel ik bewijzen om te laten zien waar ik goed in ben (opdrachten, feedback)      

c. - zorg ik dat ik mijn sterke kanten goed laat zien      

d. - probeer ik dingen uit om te ontdekken of ik er goed in ben      

 

12. Ken je één of meer mensen met deze beroepen?   

Meer antwoorden per rij mogelijk  

familie vriend(in) kennis iemand van stage, 

praktijkopdracht of 

school 

ik ken niemand met 

dit beroep 

chauffeur of koerier of verhuizer      

kok of ober of serveerder      

monteur        

makelaar of taxateur of adviseur hypotheken/verzekeringen      

teamleider of afdelingsmanager      

tekenaar of grafisch ontwerper      

conciërge of portier of huismeester      

Kopieermedewerker of postbode of magazijnmedewerker      

Schoonmaker of glazenwasser of vuilnisman      

advocaat  of rechter of notaris      

arts of chirurg of psychiater      

ingenieur of architect      

muzikant of schrijver of kunstenaar      

klusjesman/-vrouw of schilder of metselaar of loodgieter      

receptionist of administratief medewerker of secretaresse      

verkoper of kassière/winkelmedewerker      

bakker of slager of groenteboer      

kapper of schoonheidsspecialist(e)      

landbouwer of dierenverzorger of tuinman/vrouw      

onderzoeker of professor      

accountant of boekhouder      

leraar       

manager of projectleider of directeur      

jongerenwerker of gevangenismedewerker of politieagent      

steward(ess) of reisleider      

systeembeheerder of ict/helpdesk-medewerker      

directie-/managementassistent      

Journalist of redacteur       

verpleegkundige of doktersassistent of tandartsassistent      

- Hartelijk bedankt voor het invullen! 
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Bijlage 3  Statistische analyses 

Betrouwbaarheidsanalyses 
In Tabel 1 worden de betrouwbaarheden (Cronbach’s α) van de vijf 
voornaamste schalen gegeven. De betrouwbaarheden zijn in het 
algemeen bevredigend te noemen. Uit de eerste twee schalen, 
Perceptie van het oordeel van anderen en Attitude van de leerling, 
zijn bij de analyses items verwijderd. Voor de schaal Perceptie van 
het oordeel van anderen is het item c ‘Het kan mij niet schelen wat 
mijn vrienden vinden over mijn beroepskeuze, ik kies wat ik wil’ 
uit de schaal verwijderd. Dit item drukte de betrouwbaarheid 
doordat de item-rest correlatie erg laag was. Uit de schaal Attitude 
van de leerling zijn de items b ‘Wat ik ook doe, het komt wel goed 
met mijn beroepskeuze’ en c ‘Ik maak een keuze alleen op mijn 
gevoel’ verwijderd wegens lage item-rest correlaties. 
 
Tabel 1  Betrouwbaarheden van de voornaamste schalen 

 

αvoor αna N voor N na N items 

Perceptie van het oordeel van anderen1 0.626 0.699 551 539 5 

Attitude van de leerling2 0.605 0.619 551 538 8 

Intentioneel gedrag van de leerling 0.918 0.936 547 528 21 

Loopbaangedrag van de leerling 0.804 0.844 554 552 16 

Perceptie van de treatment 0.909 - 550 - 17 

Noot: 1: betrouwbaarheden zonder vraag c; 2: betrouwbaarheden zonder vraag b en c. 

 
 
Voor de schalen Netwerkgrootte, Netwerkvariatie en Mate van 
zekerheid over beroepskeuze zijn geen betrouwbaarheidsanalyses 
uitgevoerd. De schaal Netwerkgrootte staat voor het aantal 
beroepen dat een leerling in zijn netwerk heeft en de schaal 
Netwerkvariatie is de gemiddelde status score van alle beroepen 
tezamen die de leerling in zijn netwerk heeft. De schaal Mate van 
zekerheid bestaat uit 1 item. 
 
De loopbaancompetenties (intentioneel gedrag) bestaan uit een 
aantal ondergeschikte schalen, te weten werkexploratie, 
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loopbaanreflectie, netwerken en loopbaansturing. Voor deze 
ondergeschikte schalen zijn ook betrouwbaarheidsanalyses 
uitgevoerd. De betrouwbaarheden staan vermeld in Tabel 2. 
 
Tabel 2  Overzicht van de betrouwbaarheden voor de schalen voor loopbaancompetenties 

 Voormeting Nameting 

Werkexploratie .75 .79 

Loopbaanreflectie .84 .88 

Netwerken .82 .83 

Loopbaansturing .67 .82 

 
 
Herhaalde metingen 
 
Op de voormeting en nameting van de vragenlijst over studie- en 
beroepskeuze zijn enkele variantie-analyses van herhaalde 
metingen verricht. In deze analyses kan een drietal effecten 
worden onderscheiden: 
1. Het effect van conditie, i.e., al dan niet deelname aan de 

interventie werkexploratie bij loopbaanoriëntatie. Omdat dit 
varieert tussen leerlingen wordt dit wel aangeduid als de 
between subjects factor.  

2. Het effect van meetmoment, i.e., toename of afname van de 
gemiddelde score tussen voormeting en nameting. Omdat 
deze verandering tussen voormeting en nameting zich binnen 
alle leerlingen afspeelt, wordt dit wel de within subjects factor 
genoemd. 

3. Het effect van de interactie tussen meetmoment en conditie, 
i.e., verschillende groei in beide condities. 

 
Het bij 3 genoemde effect vormt eigenlijk de proof of the pudding bij 
het toetsen van het effect van de interventie; er mag dan immers 
verwacht worden dat de winst tussen voormeting en nameting in 
de interventiegroep groter is dan de winst in de controlegroep. 
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De volgende afhankelijke variabelen zijn bij de analyses 
betrokken: 
- Het oordeel over-, en de betrokkenheid van de omgeving bij 

studie- en beroepskeuze. Dit is de somscore van vraag 8 van 
de enquête (zie bijlage). 

- De attitude tegenover studie- en beroepskeuze. Dit betreft 
vraag 9 van de vragenlijst. 

- Het gedrag op het gebied van studie- en beroepskeuze. Hierbij 
gaat het om vragen 1 en 2 van de enquête. 

- De loopbaancompetenties, dit betreft vraag 10 en 11 van de 
vragenlijst. 

- De netwerkgrootte, dit is het aantal mensen uit verschillende 
beroepsgroepen die de leerling kent. Dit is vraag 12 van de 
vragenlijst. 

- De netwerkvariatie, i.e., de maat voor de gevarieerdheid van 
de beroepsgroepen die bij vraag 12 zijn aangekruist. 

- De mate van zekerheid ten aanzien van de beroepskeuze. Dit is 
uitsluitend vraag 4 van de enquête. 

 
Bij oordeel en betrokkenheid van de omgeving zijn alle drie de 
genoemde effecten significant. Er is een effect van tijd (V=.021, 
F1,534=11.03, p=.001), van conditie (F1,534=4.44, p=.04) en een effect 
van de interactie tussen conditie en tijd (F1,534=6.53, p=.01). De 
effecten worden geïllustreerd in Figuur 1. Er is te zien dat de 
interventiegroep op de voormeting hoger scoort dan de 
controlegroep, maar dit verschil is bij de nameting goeddeels 
verdwenen. Dit verklaart het interactie-effect (verschillende 
toename in beide groepen), het hoofdeffect van tijd (in beide 
groepen neemt de gemiddelde score tussen voor- en nameting 
toe, hoewel die toename in de interventiegroep marginaal is), en 
het hoofdeffect van conditie (de interventiegroep scoort 
gemiddeld hoger, hoewel het verschil bij de nameting marginaal 
is). 
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Figuur 1  Betrokkenheid van de omgeving bij studie- en beroepskeuze 

 
Voor wat betreft attitude zijn  er geen statistisch significante 
effecten. Ook hier scoort de interventiegroep wel hoger dan de 
controlegroep, maar het verschil is heel klein. Hetzelfde geldt voor 
gedrag op het gebied van studie- en beroepskeuze. 
 
Bij het gedrag op het gebied van studie- en beroepskeuze zijn er 
effecten van tijd (V=.292, F1,550=160.81, p<.001) en conditie 
(F1,534=3.26, p=.02), maar het interactie-effect tussen beide is niet 
significant. De effecten staan verbeeld in Figuur 2. 
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Figuur 2  Loopbaangedrag 

 

Er is te zien dat in beide groepen zich een substantiële toename 
van de gemiddelde score voordoet en dat de controlegroep op 
zowel de voormeting als de nameting hoger scoort dan de 
interventiegroep. 
Bij de loopbaancompetenties doen zich geen significante effecten 

voor. 

 

De netwerkgrootte neemt in beide groepen tussen voormeting en 

nameting significant toe (V=.033, F1,459=15.27, p<.001), maar de 

andere effecten zijn niet significant. Er is dus geen aanwijzing voor 

een effect van de interventie. De gemiddelde netwerkgrootte in de 

interventiegroep stijgt van 11.3 naar 12.2, in de controlegroep van 

10.6 naar 12.1.  

Bij netwerkvariatie treden er in het geheel geen effecten op. 
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Tenslotte is er bij de mate van zekerheid ten aanzien van de 

beroepskeuze wel sprake van een hoofdeffect van tijd (V=.017, 
F1,427=7.27, p=.007), maar beide andere effecten zijn niet 
significant. Ook hier is dus geen aanwijzing voor een effect van de 
interventie. In de controlegroep neemt de gemiddelde 
zekerheidsscore toe van 3.29 naar 3.57, in de interventiegroep 
neemt ze toe van 3.15 naar 3.31. 
 
Twee instellingen die aan het onderzoek deelnamen, waren 
bijzondere instellingen wat betreft de samenstelling van de 
leerlingpopulatie. Een van de scholen wordt door ernstig zieke 
kinderen bezocht, een andere school is voor leerlingen met 
meervoudige problematiek. Daarnaast waren er aanwijzingen dat 
de interventie twee van de vmbo scholen niet voldoende op de 
bedoelde wijze was geïmplementeerd. Besloten werd om de 
analyses nog eens te doen met uitzondering van deze scholen.  Het 
totaal aantal leerlingen dat bij het onderzoek betrokken was op 
deze zes resterende scholen bedraagt 383.  
 
Het beeld wat betreft de afhankelijke variabele betrokkenheid van 
de omgeving blijft vrijwel identiek. Er is een effect van tijd 
(V=.038, F1,368=13.89, p<.001), van conditie (F1,368=12.66, p<.001) en 
een effect van de interactie tussen conditie en tijd (F1,368=4.34, 
p=.04). Het patroon is als in Figuur 1: de controlegroep scoort 
lager op de voormeting, maar groeit sneller zodat het verschil op 
de nameting veel kleiner is. 
 
Voor de variabele attitude waren er opnieuw geen significante 
effecten. Bij gedrag is er nu wel een significant verschil tussen 
beide groepen (F1,356=4.03, p=.04). De interventiegroep scoort op 
beide metingen hoger dan de controlegroep, maar dit is 
uitsluitend een aanwijzing voor een a priori bestaand verschil dat 
gehandhaafd blijft. 
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Bij het loopbaangedrag (gedrag op het gebied van studie- en 
beroepskeuze) blijft het effect van tijd significant (V=.354, 
F1,379=134.09, p<.001), maar het effect van conditie verdwijnt. Beide 
groepen vertonen een substantiële toename in gemiddelde score 
tussen voormeting en nameting, maar het verschil tussen beide 
groepen is heel klein (zie Figuur 3). 
 

 
Figuur 3  Loopbaangedrag op 6 scholen 

 
Er is nu wel een significant verschil tussen beide groepen bij de 
gemiddelde score op de vragen over loopbaancompetenties 
(F1,356=4.03, p=.04). De interventiegroep scoort op beide metingen 
hoger dan de controlegroep (respectievelijk 3.44 en 3.48 versus 
3.29 en 3.38). Aangezien het interactie-effect tussen tijd en 
conditie niet significant is, betekent dit alleen dat er een 
aanvankelijk verschil tussen beide groepen is dat na de interventie 
blijft bestaan.  
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De netwerkgrootte neemt nu niet alleen significant toe tussen 
voormeting en nameting (V=.035, F1,300=10.45, p=.001), maar 
verschilt ook significant tussen groepen (F1,300=5.25, p=.02). De 
interventiegroep scoort op beide metingen hoger dan de 
controlegroep. Opnieuw is dit slechts een aanwijzing voor een 
aanvankelijk bestaand verschil dat intact blijft (zie Figuur 4). 
 

 
Figuur 4  Netwerkgrootte van leerlingen op 6 scholen 

 

Bij de analyse met alle 10 scholen traden er bij netwerkvariatie in 
het geheel geen effecten op. In de analyse met 6 scholen is er 
sprake van een significant verschil tussen de groepen (F1,300=4.25, 
p=.04). Ook hier scoort de interventiegroep op beide metingen 
hoger dan de controlegroep. Dat is opnieuw een indicatie voor de 
handhaving van een reeds bestaand verschil. 
 
De variabele mate van zekerheid omtrent de beroepskeuze stijgt in 
beide groepen significant tussen voormeting en nameting (V=.019, 
F1,283=5.34, p=.02). De stijging in de controlegroep lijkt iets sterker 
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(van 3.22 naar 3.50) dan die in de interventiegroep (van 3.02 naar 
3.19), maar het interactie-effect is niet statistisch significant. 
 
Er zijn geen aanwijzingen gevonden voor het effect van de 
interventie. Die aanwijzingen zouden immers moeten bestaan uit 
interactie-effecten tussen tijd en conditie, in de zin dat de 
interventiegroep een snellere groei tussen voormeting en 
nameting zou vertonen dan de controlegroep. Er is slechts één 
interactie gevonden; dat was bij de variabele 
omgevingsbetrokkenheid. Deze interactie vertoonde echter een 
onverwacht patroon. De controlegroep haalde haar achterstand op 
de voormeting ten opzichte van de interventiegroep op de 
nameting in. 
 
Verschillen tussen meisjes en jongens 
 
Voor alle afhankelijke variabelen die bij de herhaalde metingen 
zijn betrokken, is nagegaan of er sekseverschillen bestonden. Ten 
einde kanskapitalisatie te vermijden, is multivariaat getoetst of er 
overall verschillen tussen de seksen bestaan op de voor- en 
nametingen. Er is een multivariaat significant verschil tussen 
jongens en meisjes (V=.084, F15,334=1.88, p=.02). Univariate 
toetsing wijst uit dat er slechts twee verschillen significant zijn. Op 
de nameting betreffende intentioneel gedrag 
(loopbaancompetenties) scoren meisjes hoger dan jongens 
(M=3.46 versus 3.31, F=4.62, df=1, p=.03). 
En op de voormeting van netwerkgrootte scoren meisjes ook hoger 
dan jongens (M=12.00 versus 9.88, F=11.27, df=1, p=.001). 
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Aanvullende analyses 
 
Om een iets gedetailleerder beeld te verkrijgen zijn een aantal 
aanvullende analyses uitgevoerd.  De in vragen 5, 6 en 7 bevraagde 
percepties zijn gesplitst en er zijn somscores berekend voor 
aanbod (vraag 5 in de vragenlijst bij de voormeting en vraag 8 in 
de vragenlijst voor de nameting), begeleiding (vraag 6) en 
maatwerk (vraag 7). De respectieve betrouwbaarheden zijn .83, .89 
en .72 (Cronbach’s Alpha). 
Op deze drie somscores is een multivariate variantie-analyse 
uitgevoerd met als onafhankelijke variabele de conditie, i.e., de 
interventiegroep of controlegroep. Het effect van de 
onafhankelijke variabele is multivariaat significant (V=.02, 
F3,535=3.53, p=.015). Univariaat getoetst zijn alleen de effecten op 
aanbod en maatwerk significant (F3,537=6.61, p=.01 en 
F3,537=9.47, p=.002). In beide gevallen scoort de interventiegroep 
gemiddeld hoger dan de controlegroep (3.13 versus 2.92 op aanbod 
en 3.24 versus 2.98 op maatwerk. 
 
Tevens is nagegaan in hoeverre er een samenhang bestaat tussen 
het aanbod, begeleiding en maatwerk enerzijds en attitude, 
loopbaancompetenties, loopbaangedrag, netwerkgrootte, 
netwerkvariatie en zekerheid omtrent de beroepskeuze anderzijds. 
Tabel 3 geeft een overzicht van de correlaties. Daarnaast is 
nagegaan in hoeverre er een samenhang is tussen door leerlingen 
ondernomen werkexploratie-activiteiten en attitude, 
loopbaancompetenties, netwerkgrootte, netwerkvariatie en 
zekerheid omtrent de beroepskeuze. In tabel 4 is een overzicht van 
de correlaties weergegeven. 
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Tabel 3  Samenhang tussen percepties en andere variabelen 

 Aanbod Begeleiding Maatwerk 

Attitude .23 .22 .25 

Loopbaancompetenties .33 .35 .34 

Loopbaangedrag .33 .33 .22 

Netwerkgrootte -.03 .04 .00 

Netwerkvariatie -.06 -.01 -.01 

Zekerheid omtrent beroepskeuze .18 .17 .14 

Noot. Vetgedrukte correlaties p<.001 

 

 

Tabel 4  Samenhang tussen ondernomen activiteiten door leerlingen en andere variabelen 

 Passieve activiteiten Actieve activiteiten 

Attitude .29 .17 

Loopbaancompetenties .37 .29 

Netwerkgrootte .17 .21 

Netwerkvariatie .06 -.04 

Zekerheid omtrent beroepskeuze .18 .17 

Noot. Vetgedrukte correlaties p<.001 

 

 

Beide analyses, i.e., de multivariate variantie-analyse op aanbod, 
begeleiding en maatwerk en de correlatie-berekening zijn ook nog 
eens apart gedaan voor de onderbouw en bovenbouw. Het 
multivariate effect verdwijnt dan in beide groepen en wat de 
correlaties betreft blijft het patroon praktisch hetzelfde. Er zijn 
twee uitzonderingen: in de onderbouw is er wel een significante 
correlatie tussen netwerkgrootte en begeleiding (r=.13, p=.02) en 
de correlatie tussen loopbaangedrag en maatwerk is in de 
bovenbouw niet significant. 
De loopbaancompetenties zijn ook nog separaat onder de loep 
genomen. Er zijn aparte somscores berekend voor werkexploratie 
(vragen 10a tot en met 10e), loopbaanreflectie (vragen 10f tot en 
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met 10m), netwerken (vragen 10n tot en met 10q) en 
loopbaansturing (vragen 11a tot en met 11d). Voor alle vier de 
schalen zijn twee scores bepaald, een voor de voormeting en een 
voor de nameting.  
Op de vier voor- en nametingen zijn variantie-analyses van 
herhaalde metingen uitgevoerd. Wat betreft werkexploratie 
werden geen effecten gevonden. Bij loopbaanreflectie scoort de 
interventiegroep op beide metingen hoger dan de controlegroep 
(F=3.83, p=.05). Bij netwerken is er een significant effect van tijd. 
Beide groepen scoren hoger op de nameting dan op de voormeting 
(V=.015, F1,516=7.71, p=.006). Wat betreft loopbaansturing zijn geen 
significante effecten gevonden. 
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Recent uitgegeven rapporten Kohnstamm 
Instituut  

1033 Karssen, M., Boogaard, M., Verbeek, F. & Roeleveld, J. 
 Toegankelijkheid en onbedoelde selectie aan de UvA. 

(Alleen digitaal) 
1032 Bollen, I. & Boogaard, M. 
 Schoolkeuzemotieven van ouders en leerlingen groep 8 in 

Diemen. (Alleen digitaal) 
1031 Veen, A., Veen, I. van der. 
 Het pre-COOL cohort tot en met groep 5. (Alleen digitaal) 
1030 Binsbergen, M.H. van & Pronk, S. 
 Niet thuisgeven. Schooluitval vanuit het perspectief van 

thuiszitters. 
 (Alleen digitaal) 
1029 Veen, A., Veen, I. van der, Karssen, M. & Weijers, D. 
 Sleutelmomenten jonge kind. Drie deelonderzoeken 

gebundeld. 
1028 Ledoux, G., Smeets, E., Weijers, D. 
 Monitor scholen. Passend onderwijs in het primair, 

voortgezet en speciaal onderwijs. El Paso 54. (Alleen 
digitaal) 

1027 Ledoux, G. & Waslander, S. 
 Stand van zaken Evaluatie Passend Onderwijs. Deel 5: 

Tussenstand.    El Paso 58. (Alleen digitaal) 
1026 Ledoux, G., Weijers, D., Weijers, S. Exalto, R., Smeets, E. 
 Basisondersteuning in passend onderwijs deel 2. 

Verschillen tussen scholen en samenwerkingsverbanden in 
de praktijk. El Paso 55. (Alleen digitaal) 

 
  
 
Deze rapporten zijn te bestellen via: secr@kohnstamm.uva.nl  
Voor meer informatie, zie; http://www.kohnstamminstituut.nl 
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