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Een kiezende jongere:

Stelling A?-------------→

←----------Stelling B?



Beroep versus studie-inhoud

- Moet inhoud of latere beroep leidend 

zijn bij studiekeuze? 

- In hoeverre leidt een studie direct   

op voor een specifiek beroep?  

- Docentenopleidingen: het 

beroepsperspectief ligt toch ‘vast’? 

- Is kiezen ‘wat je leuk vindt’ 

wel slim? 
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Studiekeuze en selectie 

Selectie Opleiding: ‘match’ met beroep, 
vaak eenmalig.                                      
Is iemand geschikt? (of kan hij dat 
worden?)

Kiezer: selectie is geen moment 
maar onderdeel van een proces , 
onderdeel van 
identiteitsontwikkeling van 
jongeren



Het onderzoek 

• De aanleiding

• State of the art onderzoek studiesucces  

• Een onderzoek naar het hele proces

Vanuit het voortraject:
Hoe komen aankomende juridische studenten tot een studiekeuze?
Wat is de rol van ondersteuning bij studiekeuze?
Wat is de weerslag daarvan op studievoortgang?



Identiteitsontwikkeling en studiekeuze  

• Op grond van identiteitstheoriëen is studiekeuze niet eenmalig, maar 
onderdeel van een dynamisch proces. 

• Het maken van keuzes op belangrijke levensgebieden, zoals het kiezen 
van een studie, is een integraal onderdeel binnen de 
identiteitstheorie (Erikson, 1968).

• Dit betekent dat keuzes moeten worden aangegaan op 
levensgebieden zoals opleiding/studie; relaties, religie. 



Longitudinaal onderzoek met mixed methods

Kwalitatief, exploratief onderzoek:

• Tijdsperspectief

• Motivatie

• Oriëntatie 

• Beeld en verwachtingen 

Kwantitatief onderzoek: 

• Exploratie en Commitment

• GIDS 



• Instrument:

Maakt het mogelijk exploratie 
en binding van een jongere te 
onderzoeken op gebieden die 
voor adolescenten belangrijk 
zijn bijvoorbeeld ouders, 
vriendschap, studiekeuze.

Exploratie:

• Informatie inwinnen, mogelijkheden
onderzoeken , experimenteren, 
alternatieven afwegen

Commitment (binding):

• Binding of standpunt t.o.v. een
bepaald gebied, waar je helemaal
achter kunt staan en waarvoor je je
wilt inzetten.

GIDS: Groningen Identity Development Scale 



Achievement Foreclosure

Moratorium Diffusion

Geen exploratie 

Binding

Exploratie 

Geen Binding 

Statussen – Marcia (1966) 



• Juridische studenten scoren significant lager op exploratie dan 
de controlegroepen.

• De keuzes die zij maken zijn niet gedaan op basis van voldoende 
exploratie-ervaring. 

• Ze hebben wel commitment maar die binding heeft niet te 
maken met de opleiding zelf. Ze hebben vooral binding aan een 
abstract en onbereflecteerd beeld van het toekomstige beroep .

Bevindingen Exploratie en Commitment 



• Interviews: toekomst en latere beroep kwamen veelvuldig ter sprake 

• Rol van het begrip TIJDSPERSPECTIEF (Future Time Perspective Theory) 

- Mate waarin iemand de toekomst belangrijk vindt

- Mate waarin doelen in nabije of verre toekomst worden gesteld

• Betekenis voor het studiekeuzeproces

• Samenhang tijdsperspectief en studievoortgang

Tijdsperspectief



• KTT – Korte termijn tijdsperspectief

• LTT – Lange termijn tijdsperspectief

• DT – Diffuus tijdsperspectief

Classificaties tijdsperspectief

of



KORT:

‘Belangrijk voor mij wat betreft de keuze voor SJD(sociaal juridische dienstverlening) is dat ik ‘t naar m’n zin heb en dat ik de vakken leuk vind’ (SM9-

P2)

‘Ik ben toen goed gaan kijken en er veel over gaan lezen. Ik ben hier ook op de open dag geweest. Voorlichting was heel duidelijk, ik wist precies

welke vakken ik zou krijgen, ze gingen overal diep op in’

(FE10-P1)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LANG:

‘Ik heb nooit inhoudelijk gekeken naar HBO-Rechten maar meer wat je ermee kon worden’.(MH13-P2)

‘Het lijkt me vooral leuk het werk dat je daarna hebt. Wil later advocaat worden, of rechter’…(SM1-P1)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DIFFUUS:

‘Nou, rechten heb je overal. Je kunt het overal gebruiken. Dus ik vind het een algemeen ding, en daar ben ik meer van, algemeen. Hoe meer, hoe

beter’(SM18-P1)

‘Nou, wat me vooral trok in de opleiding was zeg maar dat het heel erg breed was. Dus ik kan me in de opleiding heel erg oriënteren in waar ik

eventueel heen zou kunnen gaan’ (SZ38-P1)

Voorbeelden Tijdsperspectief



• Doorstromers 
• Hebben grotere focus op het ‘hier 

en nu’ bij de studiekeuze.
• Inhoud van de studie is belangrijker 

dan het latere beroep.

• Uitvallers
• Uitvallers hebben grote focus op 

het latere beroep. 
• Het beeld dat ze hebben van dat 

beroep is abstract en 
onbereflecteerd.

Tijdsperspectif en doorstroom



• De kwaliteit van de motivatie is 
van belang

(Vansteenkiste, 2009,2015

Deci& Ryan, 1985;2000) 

• Intrinsieke motivatie

• Extrinsiek autonome motivatie

• Extrinsiek gecontroleerde 
motivatie 

Motivatie



Motivatie en doorstroom



De meeste uitvallers bevinden zich 
in de groepen VO en ZO 

Oriëntatie en doorstroom



• Een positief beeld  genereert  
meer studiesucces.

• Studenten die vanuit een 
‘negatieve’ keuze aan opleiding 
beginnen vallen per definitie niet 
meer uit. 

• Studenten die met twijfels aan 
de studie beginnen lopen meer 
risico om uit te vallen.

Beeld en verwachtingen



Beroep versus studie-inhoud
- Leidt een studie op voor een beroep?  

- Beroep: waar ligt het accent? 

- Waar moeten we naar kijken bij selectie?   

- Gaat het om geschikt zijn of 

geschikt worden? 
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