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VERSCHUIVING 

• Selectie: proces waarbij een opleiding de meest geschikte 

studenten selecteert.

→ nadruk op betrouwbare en valide criteria met voorspellende 

waarde voor studiesucces (en beroepsuitoefening)

• Zelfselectie: proces waarbij studenten tot het besluit komen al dan 

niet te kiezen voor een specifieke opleiding of beroep. 
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ZELFSELECTIE EN SKC HVA-FOO

FOO- vt verzoeken tot inschrijving (VTI) 
SKC verplicht 

1670

Niet aangemeld SKC (639) 38 %

Afwezig SKC  (174) 10 %

Niet ingeschreven na SKC (204) 12 %

3

FOO- vt deelname SKC (857) Inschrijving 

SKC positief 77%

SKC negatief 72%



ZELFSELECTIE EN SKC HVA-FOO
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Twee of meer 
aanmeldingen vt

VTI totaal Deelname SKC

HvA 22 % 4 %

FOO 36 % 11%



ZELFSELECTIEPROCES

• Studenten lerarenopleiding lijken meer te twijfelen?

• Zelfselectie vindt vooral vóór (en na de poort) plaats maar relatief 

weinig in de poort (n.a.v. SKC).

• Als een studiekeuze eenmaal gemaakt is, wordt alle informatie 

cognitief zó geïnterpreteerd dat de keuze toch bevestigd wordt 

(Weyand, 2012).Ongeschikte kandidaten hebben de neiging 

ongunstige uitkomsten te neutraliseren (Mayr, Müller, & Nieskens, 

2016).

• Adviezen zijn effectiever als er nog andere keuzeopties mogelijk zijn 

(SKC is te laat). 
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ZELFSELECTIE

Geen individueel, lineair, rationeel proces 

resulterend in een weloverwogen beslissing maar 

een complex, langdurig, sociaal proces dat ook 

nog doorgaat na de start van de opleiding
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STUDIEKEUZE EN 

IDENTITEITSONTWIKKELING

• Niet alleen uitzoeken wat interessant en leuk lijkt, maar vooral ook: 

definiëren van wie je bent en wie je wilt worden: 

identiteitsontwikkeling. 

• Dilemma: Invloed sociale context ↔ Vrije keuze

• Narratief dat steeds weer bijgesteld wordt en dat ook door gaat na 

het starten van de opleiding (Holmegaard, 2014). 

• Age of opportunity: er zijn nog veel keuzes en ontwikkelingen 

mogelijk (Belfi, Levels van Velden, 2015)
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STUDIEKEUZE EN ONTWIKKELING 

BREIN

• Op het gebied van non-cognitieve functies (zelfinzicht en 

zelfregulatie, motivatie, doelgerichtheid, plannend vermogen, 

nieuwsgierigheid en initiatiefname) nog tijdens de late adolescentie 

grote ontwikkelingen. 

• Subtiele verschillen in de neuropsychologische ontwikkeling kunnen 

een sterke invloed kunnen hebben op het vermogen – in de late 

adolescentie – tot zelfstandig leren, keuzegedrag, studieplanning.

• Verschillen tussen jongens en meisjes: strenge selectie kan er toe 

leiden dat relatief veel talent onder jongens onbenut blijft (Belfi, 

Levels en van Velden, 2015). 
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WIE KIEST ER VOOR 

LERARENOPLEIDING BACHELOR
• vrouw 

• van niet-academische familie

• verhoudingsgewijs vaker uit lagere sociale milieus

• eigenschappen: sociaal, zorgzaam, communicatief

• voorkeur voor niet-wetenschappelijke carrière 

• utiliteitsmotieven: bijv. te combineren met een gezin

• tweede of derde keuze (economische motieven)

• waardenoriëntaties?

(o.a. Allen (2005), Hennoch e.a. 2015)

NB1: status beroep van leraar is van invloed

NB2: dit is de pool waar uit je selecteert!
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WAARDEN

• Intrinsieke waarde: 

• Interesse 

• Plezier in werk

• Persoonlijke waarde: 

• Baanzekerheid

• Secundaire arbeidvoorwaarden

• Sociale waarde: 

• Bijdragen aan het tegen gaan van sociale ongelijkheid

• Bijdragen aan ontwikkeling van kinderen

• Sociale bijdrage leveren
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VALUE SELECTION OF VALUE

SOCIALISATION?

• Studenten van verschillende studies hebben al bij de start van de 

bachelor verschillende waarden en attitudes  → Value selection

• Deze worden vervolgens verder versterkt in een passende 

studie/beroepsomgeving (value socialisation).

• Value socialisation vindt niet plaats als er sprake is van heel 

afwijkende waarden. (Bardi e.a. 2013).

• Onderzoek naar zelfselectie in lerarenopleiding (Thomas e.a. 2016): 

Studenten lerarenopleiding veel heterogener w.b. waardenoriëntatie 

dan studenten social work→ Zelfselectie binnen lerarenopleiding 

verloopt niet probleemloos.
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VALUE BASED RECRUITMENT/SELECTION: 

EEN NIEUWE INVALSHOEK?

• Selectie op basis van het kunnen demonsteren van de waarden die 

bij beroep passen (health care UK); beoordelen attitudes i.p.v. 

kennis, vaardigheden, competenties

• Verschuiving van geschiktheid voor studie naar geschiktheid voor 

het beroep 

• Methodiek o.a.:

• Situational judgement test

• Groepsdiscussie over dilemma

• http://www.self.mzl.lmu.de/self/film/
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TOT SLOT: VRAGEN

• Hoe kun je het zelfselectieproces aandacht geven voor en tijdens 

opleiding?

• Hoe kun je binnen SKC aandacht geven aan waardensocialisatie en 

identiteitsvorming?
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MOTIVATIEFRAMEWORK: FIT CHOICE

15


