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  Abstract  
Career orientation and guidance fostering talent 
development and technology in vocational education
 

 Problem statement
 
According to the ‘National Technology Pact 2020’ the Dutch economic prosperity will 
maintain (or even increase) when more students get a technical degree. The transi-
tion of talented pre-vocational pupils for entry into vocational education and training 
courses or to an applied university of sciences is far from optimal (HBO-Raad, 2013). 
Teachers of all educational levels in the Netherlands should challenge students to 
orient themselves for choosing a technical education (or a technical profession). How-
ever, teachers from pre-vocational education have a lack of knowledge how to design 
a longitudinal guiding process as well as technical courses that introduce students to 
the scope and discipline of engineering or living technology. Therefore professionali-
zation of pre-vocational and vocational teachers is needed. Not in a formal learning 
trajectory, but from an informal learning perspective by participating in a professional 
community (in this case in teacher design teams) for designing technology related cur-
ricula and training courses for pre-vocational and vocational students.

 Research goal and question

This literature review aims to provide a grounded contribution in the formulation of de-
sign principles for the development of a prototype (curricula), which is based on evident 
features  for the following themes: (1) ‘talent development’; (2) ‘career-development 
and guidance’; (3) ‘technology within education’. The overarching research question 
of this literature review is: ‘Which are effective features of career-development and 
-guidance and of talent development in order to prepare students in the mixed- and 
theoretical pathway of pre-vocational education for their choice of a vocational- and 
higher vocational track that involves technology?’    

 Method

The methodology used for this literature review has been conducted systematically 
and incrementally by a protocol of seven phases, namely: 
1. To establish a list of research terms.
2. To combine a set of multiple search terms. 
3. To compile a database and discuss on availability, quality, accessibility, with focus 

on the goal of the review. 
4. To select remaining- and relevant studies by refinement in the selection of the lite-

rature. 
5. To code the content of the studies. 
6. To analyze the studies. 
7 To write the literature review, draw conclusions and design principles.     
For policy documents we used general search engines (Google Scholar, etc.) and 
‘grey’ materials form relevant websites, online reports and dissertations from Europe 
(especially the Netherlands). 

 Talent4Tech

Talent4Tech is a design based research project to develop in collaboration with tea-
chers and employees from high tech enterprises students’ talents by challenging them 
to choose a technical vocational track. This literature study has three components: (1) 
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talent development, (2) career development and guidance which is executed within 
the context of (3) science and technology. The European Union as well as the Dutch 
governance have set themselves the goal that the Netherlands has to be in the top 
five of most powerful knowledge-driven economies again. This is possible when the 
educational practice focuses on talent development of individual pupils and students. 
 

 Talent development 

Among the multiple definitions of ‘talent’ we distinguish in this study two core concepti-
ons. Their first conception of talent is based on the exclusive approach of talents focu-
sed on a select group of students. The second is an inclusive approach which implies 
that all students have/are talents. The action plan of talent development of the Dutch 
government uses the broad definition of talent, literally: “Talent is the ability to excel in 
one or more subjects or skills. That ability is not only innate, it is often a matter of prac-
tice and perseverance. Top talent can be found everywhere in education and excel at 
cognitive, practical, technical, creative or social areas. For the talented pre-vocational 
students in the mixed- and theoretical pathways in the prevocational education, it re-
volves around talent for “craftsmanship” with the ultimate goal of the “leading practi-
tioner”. Individual talent development is a longitudinal development that has already 
been deployed in the very young child. This talent development relates primarily to the 
motivation, aspiration level, the interest and the interest for professions. Individual dif-
ferences between students should also take gender differences into account. Girls ge-
nerally have less confidence in their own abilities than boys. Individual talent develop-
ment is optimal when conditions on the micro-, meso- and macro levels of education 
are well matched. At the micro level, the teacher plays a crucial role in stimulating the 
curiosity of the student, asking for commitment, perseverance and self-discipline of the 
learner and ultimately challenges the student to spend his learning time in a motivated 
way. At the meso level, the focus is the organization and management of the school 
curriculum. The conditions for developing sustainable talent concern space for addi-
tional elective educational components to respond to differences in student interest, 
possibilities for deepening and broadening, options to accelerate and the ability to use 
external educational activities, for example by participating in technical enterprises. At 
the macro level, the opportunities for learning in further education and work are crucial. 
So it revolves around educational policy that focuses on decompartmentalisation and 
intertwining with the previous and following educational institutions. 

The Differentiated Model of Giftedness and Talent (abbreviated DMGT) of Gagné re-
flects a dichotomy between giftedness and talent. Giftedness is in his view an innate 
capability that is reflected in at least one talent domain (ability domain). Gagné sees 
talent as an extraordinary mastery of systematically developed capacity which he calls 
competencies (knowledge and skills). Gagné defines talent as a process of gradual 
transformation of one’s giftedness into talents. These three components giftedness, 
talent and talent development process, form the ‘basic trio of DMGT’. Two additional 
components supplement the development process (LP) within the theory: intraperso-
nal catalysts (IC) and environmental catalysts (EC). The factor of chance or luck ‘chan-
ce’ (CH) also plays an important role in the DMGT model. In order to develop skills from 
a natural capability, the learning arrangement (curriculum) can be performed under six 
conditions (Gagné, 1995): (1) The learning arrangement differs of difficulty from the 
regular curriculum. (2) Operationalized goals that challenge students and enable them 
to divide their learning in sub-processes (targets) without obscuring their learning out-
comes. (3) Students are selected on the basis of their results in order to participate in 
the learning arrangement. (4) Students have to work more than half a day on the learn-
ing arrangement (between 7 and 10 hours). (5) Periodic progress reviews to determine 
the extent to which students develop their talents. (6) To offer acceleration pathways 
within the learning arrangement focused on individual capabilities of the student. Fi-



7

nally Gagné believes that talent development increases as the learning arrangement 
satisfies more than one of the above six conditions. 

According to Gagnés’ work Walma-Van der Molen of the Research Science Education 
and Talent Development (SETD) from the University of Twente developed in coopera-
tion with teachers and researchers a framework as a tool to monitor the development 
of individual students. The framework can be used as a checklist within the domain of 
technology in education with the pillars: talent, attitude, learning motivation and self-
esteem of the student. The framework is also suited to critically monitor projects in the 
field of science and technology.

In this literature study the development of the potential student plays a role in whether 
talented pupils actually will excel and depends by implementing in the school context 
on the following indicators: (1) motivation; (2) mindset regarding development; and (3) 
personality characteristics. Motivation plays an important role in talent development. 
Excellent performance can be seen as the result of talent and hard work. Thereby the 
factor ‘the degree to which students find themselves developable (on behalf on their 
growth mindset)’ plays a major role. Few research has been conducted on personality 
as a predictor for talent development. Excellent students who participate in an excel-
lence program challenge their teachers by setting high standards and keeping them 
intellectual up-to-date about the subject they teach. Students even learn more by criti-
cal thinking than by direct experience. 

 Career development en -guidance

‘Career development and -guidance (in this abstract abbreviated as CDG) is analyzed 
from four theoretical approaches (perspectives) which explain the vocational develop-
ment process, namely as an interaction-, a decision making-, a development, and a 
learning process. Those perspectives are presented which focus on the individual, the 
development of a self-concept and the individual’s interaction with different interaction 
partners.  

The interactive perspective focuses on (1) the interaction-actors by influencing stu-
dents study choice, and (2) the unconscious value orientations of the interaction-actors 
and (3) the way they influence the study choices made by their students, and (4) the 
meaning of this unconscious influencing process in alignment with the micro-, meso- 
and macro level in vocational education. For their occupational choice, it is important 
that the image of the profession as well as the professional knowledge, which is assu-
med by the profession and the conditions under which the work is performed, must be 
consistent with the self-image of youngsters. The self-image of youngsters is uncons-
ciously influenced by the gender roles of their parents and teachers and students’ 
experiences within the family patterns to which they belong (traditional versus open 
families). The way in which people communicate at home or in society about working 
processes (domestic technology and home maintenance) and the way in which the 
dialogue on career development is conducted, influence the attitude on male or female 
occupations. To make good career choices, the self-image of the youngster must be 
congruent with his/her professional expectations, and is the basis of their self-image 
and cognitive decision criteria. Youngsters observe alternative professions and ana-
lyze these professions on their merits. No use should be made of persuasive and 
knowledge spreading communication (they only lead to resistant among youngsters 
to choose a technical profession), instead teachers should conduct an intensive and 
value-free dialogue about technology with students and among themselves. 

The perspective of the decision-making process examines which variables influen-
ce the career- and/or students’ educational choice. Three decision-making processes 
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applicable to vocational education are cited in this literature review. The first decisi-
on-making process is ‘matching’, the second is ‘behavioral decision making’, abbrevi-
ated BDM, and the third is the ‘theory of planned behavior’. In general, the matching 
theories focus on the match between the personal characteristics of students, their 
interests, values they pursue, and the skills and characteristics of a particular study 
or profession. An important variable that influences a match is the environment of the 
practical profession. Several studies criticize the matching theories. One of these stu-
dies concerns the career decision-making model based on behavioral decision making 
processes (BDM). BDM consists of two major processes: (1) Selection of the decision 
strategy according to four goals based on choices: maximizing the accuracy of the de-
cision, minimizing the cognitive effort, minimizing negative emotions, and maximizing 
the accuracy of the decision made. (2) Development of situation-specific preferen-
ces, which reflect on irrelevant tasks and contextual factors in the form of an evalua-
tion mode. Another study in response to the matching studies is based on the theory 
of planned behavior. This study, which is applied in prevocational-, vocational-, and 
higher vocational education, integrates variables in the decision-making process that 
are on the level of behavioral attitudes and on the level of individuals’ subjective stan-
dards. Within the described decision-making model two educational track processes 
are developed, under influence of background variables (a filter) of which the variables 
interact with the environment: (1) conceptualization of the study and (2) the intrinsic 
motivation for the study choice. The self-regulation process culminates in a behavioral 
intention for a permanent profession or educational track. The final choice is made 
in interaction with the environment and provides feedback on the extent to which the 
behavioral intention is realized. On the one hand via the ‘long line’ of the background 
variables, on the other hand via the ‘short line’ of students’ self-regulation process.

Choosing a profession is, from the view of development psychology, a lifelong pro-
cess that starts in the early childhood and evolves from early childhood, to elementary 
school child and then to adolescence, adulthood and old age which is influenced by 
personal and contextual factors. As children get older, their aspirations and expecta- 
tions are more in line with their skills, values and interests, and they will consider limi-
ting or enhancing environmental influences. Children are inspired in their career choi-
ces by a supposed reality in which they cannot always distinguish sharp boundaries 
with an imagined reality; technology is not their priority. One of the most coherent the-
ories of the last century is Supers’ ‘Life span, life space theory’. His career model con-
sists of five life stages: growth, exploration, reconnaissance, maintenance and with- 
drawal. Major critique on this theory is that the classification of the career develop-
ment in phases is a rigid and segmented theory, which divides the career predictable 
age-related phases and traditional living areas. This career model does not reflect 
the current demands of work and society. Gottredson builds on the theory of Super 
and states that the self-image is influenced by factors such as gender, SES, parental 
education and the quality standards set for a profession. She describes four stages of 
cognitive development that change the self-image of the child. In each phase, a new 
profession specific element is added to the self-image of the child, by which acceptable 
alternatives in the career development of the child that are bordered by (1) the social 
class of the profession and (2) the gender difference of the profession (choice for male 
or female professions). Students (from age 14) and young adolescents orient themsel-
ves on their personal interests, values, and abilities that determine their preferences 
for professions. Nowadays, female students still choose typical female professions 
such as beautician or a teacher, while boys opt for professions such as architect, poli-
ceman or computer programmer. Aside from gender-specific factors, the cognitive de-
velopment also affects students’ reasoning process. Students at the age of twelve, for 
instance pre-vocational students, should be helped to explore their personal interests 
and ambitions and integrate their reasoning in a changing labor perspective of work 
and ongoing personal development (learning) as a professional.



9

A career choice is also based on a learning theory in which the student works interac-
tively and independent on his/her career skills. Kuijpers and Meijers have made impor-
tant contributions in the Netherlands CDG. They approach CDG from the perspective 
of the (vocational and educational) learning process. Knowledge and insights from the 
career counseling of adults and the development of career skills are translated by Kuij-
pers to CDG for pre-vocational education (in Dutch named LOB) and for vocational and 
higher vocational education (in Dutch named SLB). Within CDG there are five career 
competences: capacity reflection (the contemplation of capabilities that are of interest 
to the career), motivational reflection (the contemplation of the desires and values that 
are of interest to the personal career), work exploration (surveying work capabilities), 
career control (making informed choices and taking actions to align work and study 
with the personal qualities and motivations and challenges in employment), and finally 
networking (building and maintaining contacts aimed at career development). Within 
CDG two kinds of interventions are effective: to let students obtain experiences in 
companies and afterwards reflecting on their experiences by focusing on their futu-
re. During these (study)career conversations the self-confidence of students should 
be enhanced by making barriers and social pressures of the environment negotiable. 
Herewith not only conversations, but also the organization of practical experience with 
labor and work is important, because through work experience in companies and con-
ducting a (study)career dialogue, predispositions in the students’ career choices can 
be eliminated.

 Science- and technology education

Recent developments and studies within science- and technology education in the 
Netherlands show that schools should stimulate the active methods ‘inquiry based 
learning’ and ‘learning by design’. These methods allow students to obtain substantive 
(scientific) concepts and (technical) knowledge. Optimal learning results when the tea-
cher takes on a supportive (guiding) role, and actively involves students in the learning 
process. Besides, the guidance of the teachers is also targeted on the development of 
a lesson structure in which students are assisted during the processing of their ideas 
and thoughts, and students receive feedback from their supervisor(s). Substantial re-
search shows that teachers should arouse students’ situational interest in science and 
technology first, before they focus on generating educational performance. From this 
situational interest the students can develop a lasting interest in science and techno-
logy, which leads to more students inclined to choose a technical educational program. 
The following aspects of ‘inquiry based learning’ and ‘learning by design’ contribute to 
enhancement of situational interest: 1. Novelty (new learning experience, surprise, ten-
sion and uncertainty, variation). 2. To design an appealing product. 3. A qualitative le-
arning environment. 4. Freedom of choice. 5. Physical activity. 6. Social engagement. 

Key words: 
Prevocational education, secondary- and higher vocational education, design based 
research, talent development, career development and guidance, technology in edu-
cation
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 0 Inleiding 

Deze literatuurstudie is onderdeel van het ontwerponderzoek Talent4Tech dat wordt 
uitgevoerd binnen het expertisecentrum voor techniekonderwijs TechYourFuture (een 
samenwerkingsverband van Saxion, Universiteit Twente en Windesheim). In deze lite-
ratuurstudie worden de factoren onderzocht die een rol spelen binnen de thema’s ‘ta-
lentontwikkeling’, ‘loopbaanoriëntatie en -begeleiding’ (afgekort LOB) en ‘technologie 
in het onderwijs’. Het doel van deze literatuurstudie is het ontwikkelen van ontwerpprin-
cipes voor de vormgeving van een leerarrangement op het gebied van talentontwik-
keling, LOB en techniek in het onderwijs voor vmbo-leerlingen en mbo-studenten. En 
het vaststellen van de effecten van het leerarrangement voor leerlingen (lessenreeks) 
en docenten (hun professionalisering), zodat opschaling binnen de vmbo-scholen en 
ROC’s in Twente en in Nederland mogelijk wordt.

Het ontwerponderzoek Talent4Tech sluit aan bij de ‘Onderzoeksagenda Saxion Living 
Technology’. Deze onderzoeksagenda stimuleert praktijkgericht onderzoek en inter-
disciplinaire samenwerking met vmbo-scholen, mbo- en hbo-opleidingen. Door de in-
tensieve samenwerking met de onderwijspraktijk zijn de onderzoeksresultaten (in de 
vorm van leerarrangementen, professionalisering van docenten, toeleiding van leerlin-
gen en studenten naar technische opleidingen in mbo en hbo, gerichte LOB-focus op 
technologie en doorstroom binnen de beroepskolom) beter toepasbaar en wordt een 
bijdrage geleverd aan de wetenschappelijke vernieuwing en maatschappelijke innova-
tie (Saxion, 2015).

 Leeswijzer

We starten deze literatuurstudie in hoofdstuk 1 met een beschrijving van de probleem-
stelling en het formuleren van de centrale onderzoeksvraag met drie deelvragen. 
Vervolgens wordt in hoofdstuk 2 de methode toegelicht die de auteursgroep (alle au-
teurs van deze publicatie die de literatuurstudie hebben uitgevoerd) heeft toegepast. 
In hoofdstuk 3 worden de resultaten gepresenteerd. Dit gebeurt aan de hand van de 
indeling die correspondeert met de titel: Talent4Tech. In hoofdstuk 3 wordt talentont-
wikkeling in het beroepsonderwijs beschreven. Daarna komt in hoofdstuk 4 LOB vanuit 
de perspectieven: interactie-, besluitvormings-, ontwikkelings- en leerproces aan bod. 
In hoofdstuk 5 staat het thema technologie in het onderwijs centraal. In hoofdstuk 6 is 
een samenvatting van deze studie opgenomen en voor de geïnteresseerde lezer heeft 
de auteursgroep in de bijlage samenvattingen opgenomen van de 40 belangrijkste 
wetenschappelijke artikelen die zij heeft bestudeerd.
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  1 Probleemstelling en  centrale onderzoeksvraag
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de probleemstelling van deze literatuurstudie. Het 
hoofdstuk wordt afgesloten met het formuleren van de centrale onderzoeksvraag.

De samenleving en de arbeidsmarkt vragen om een hoger opleidingsniveau. Talent-
volle jongeren die op het vmbo uitblinken, moeten meer aandacht krijgen met het oog 
op een betere doorstroming (OCW,2014a en b). Vmbo-leerlingen die uitblinken, vinden 
we onder andere in de theoretische- en gemengde leerweg. Landelijk is het gemiddel-
de percentage vmbo gl-/tl-leerlingen dat veelal naar niveau 3 of 4 van het mbo gaat 
84% (gl) en 75% (tl) waarvan ongeveer de helft verwant doorstroomt (cohort 2007). 
De conclusie over de doorstroming van gl-/tl-leerlingen is de volgende: “Ongeveer 
60 procent van de leerlingen uit de gemengde leerweg met een gl- of tl-diploma haalt 
het mbo-diploma niveau 4 en circa 14 procent haalt het diploma niveau 3. Zo’n 12,5 
procent verlaat het mbo zonder startkwalificatie, dat wil zeggen zonder diploma of met 
hooguit een diploma op niveau 1. Tussen mbo-sectoren blijven de verschillen beperkt. 

Omdat 16% van die totale groep zes jaar na instroom nog in het mbo zit, kunnen 
er nog verschuivingen optreden” (OC&W, 2012, p. 175). Ongeveer 40% van de mbo 
niveau 4 studenten - ongespecificeerd naar leerweg en achtergrond - stroomt direct 
door naar het hbo, aangevuld met ongeveer 5% indirecte doorstroom (HBO-Raad / 
MBO-Raad, 2009). Jansen en Van Wanrooy (2010) van OC&W melden dat van de 
mbo-bol 4 groep ongeveer 50% doorstroomt met een daarbij komende indirecte door-
stroom van ca. 15%. Samenvattend is de schatting dat ca. 25% van de oorspronkelij-
ke vmbo-tl leerlingen direct doorstroomt naar het hbo. Echter, in het eerste hbo-jaar 
is de studieuitval van mbo’ers (21,5% in 2011) al vele jaren ruim hoger dan dat van 
havisten (13.3% in 2011) en vwo’ers (6% in 2011) (HBO-Raad, 2013). De doorstroom 
van getalenteerde vmbo-leerlingen, via een mbo-opleiding naar een hbo-studie moet 
beter kunnen! Reden om binnen het Kennis- en expertisecentrum TechYourFutu-
re uitvoering te geven aan het ontwerponderzoek Talent4Tech in het vmbo, mbo en 
hbo. Zie voor de redementscijfers mbo’ers, havisten en vwo’ers die na 5 jaar hun hbo  
bachelor halen Bijlage 1.

Praktijkgericht ontwerponderzoek 
Deze literatuurstudie is onderdeel van het ontwerponderzoek Talent4Tech. Het onder-
zoek is bedoeld om de onderwijspraktijk te verbeteren (Elström, 2008; Bulterman-Bos, 
2008; Terlouw, 2011). De probleemstelling en doelstelling van het ontwerponderzoek 
worden vanuit maatschappelijk (zie hiervoor het Techniekpact) en vanuit wetenschap-
pelijk perspectief onderzocht. Voor wat betreft het laatste is er weliswaar beschrijvend 
onderzoek gedaan naar de doorstroming en het studiesucces van vmbo-leerlingen 
(Ritzen, 2008; Neuvel & Van Esch, 201O; Van Esch, & Neuvel,201O; Neuvel, Van 
Esch, & Westerhuis, 2011), de inrichting van loopbaanleren vmbo en mbo (Meijers, 
Kuijpers, & Bakker, 2006; Kuijpers & Meijers, 2008; Meijers, Kuijpers, & Winters, 2010), 
en heeft op basis van de ontwikkelde vragenlijst door Kuijpers en Meijers (2008) in het 
ROC van Twente een instellingsbrede nulmeting plaatsgevonden (Ritzen & Van Liere, 
201O; Ritzen, Van Liere, Mittendorff, & Van Herp, 2010). Positieve leereffecten bij do-
centen en leerlingen worden gerapporteerd over het met docenten ontwerpen en uit-
voeren van de leerarrangementen (Handelzalts, 2009; Coenders 201O; Visser 2012; 
Verhoef, Handelzalts, Coenders, Pieters & Holz, 2013). Echter, er is nog nauwelijks 
kennis beschikbaar over de effecten van professionalisering met een docentontwik-
kelteam voor ontwerp, uitvoering, evaluatie, en verbetering van longitudinale onderwij-
sprogramma’s, gekenmerkt door doorlopende leerwegen, om de doorstroming in het 
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traject vmbo-mbo-hbo voor talentvolle vmbo-leerlingen te bevorderen. De specifieke 
probleemstelling vanuit onderzoek is het gebrek aan kennis in dit kader.

De empirische evidentie van de prototypen en de ontwerpproducten op het pedago-
gisch-didactisch niveau in het vmbo en mbo blijft gefragmenteerd, waardoor docenten 
in vmbo en mbo weinig beproefde handvatten hebben om binnen hun schoolcontext 
en -niveau leerarrangementen vorm te geven die technologie en onderwijs verbinden 
met LOB en met talentontwikkeling. Binnen de scholen is behoefte aan overzicht van 
empirisch onderzoek naar bewezen ontwerpprincipes voor de vormgeving van leertra-
jecten en de effecten ervan op het ontwerpproduct en -proces. 

Context van deze studie
Het bevorderen van houding, interesse en motivatie van leerlingen voor de keuze 
van een technische opleiding is een belangrijk onderdeel van het keuzeproces van  
vmbo-leerlingen voor een mbo-opleiding. Zo’n keuze veronderstelt dat leerlingen een 
voldoende beeld hebben van technologie (in brede zin) en wat ze in hun latere leven 
willen worden. Maar, lang niet alle leerlingen blijken dat aan het eind van het vmbo 
goed te weten: één op de vijf leerlingen weet aan het eind van het vmbo helemaal nog 
niet wat hij wil worden of twijfelt nog zeer sterk tussen verschillende opties (Terlouw, 
2009; Ritzen, Terlouw, & Van Uden, 2013). En dat heeft gevolgen, want deze leerlingen 
dreigen te switchen of voortijdig de school te verlaten, omdat hun opleiding niet past bij 
hun interesse of bij wat ze willen worden. Deze beoordeling heeft vervolgens weer een 
negatief effect op hun studieresultaten en verhoogt de kans op een omzwaai, of om 
voortijdig met de opleiding te stoppen. In het vmbo bestaat behoefte onder decanen 
en docenten om inzicht in Loopbaanoriëntatie en –begeleiding en aan LOB-activiteiten 
die bijdragen aan een gefundeerde en een gemotiveerde studiekeuze (in deze studie 
gericht op een technische opleiding), waardoor uitval en omzwaaien kunnen worden 
voorkomen (Evers, 2006). 

Het gaat in deze studie niet alleen om leerlingen toe te leiden naar een technische 
opleiding in het mbo en hbo, maar ook om het ontwerp van onderwijsvormen gericht 
op technologie, studiebegeleiding, uitdagende en excellente trajecten (talentontwikke-
ling). Ook hier is de vraag voor onderzoekers binnen TechYourFuture wat werkt en wat 
niet? Uit eerder onderzoek blijkt dat studenten ook uitvallen omdat ze verkeerde stu-
diekeuzes maken (Kuijpers & Meijers, 2012a; Onderwijsraad, 2008). Dat betekent dat 
loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB) van vmbo-leerlingen en van mbo-studen-
ten die willen doorstromen naar het hbo verbeterd moet worden (Kuijpers & Meijers, 
2012a). LOB geeft vmbo-leerlingen die kiezen voor een technische opleiding meer 
zicht op hun talenten, mogelijkheden en drijfveren. Binnen het project Talent4Tech 
ontwikkelen de leerlingen uit het vmbo loopbaancompetenties om een juiste, afge-
wogen keuze te maken en bewust te kiezen voor een mbo-hbo-leerroute. De laatste 
jaren is veel inzet gepleegd op het verbeteren van loopbaanbegeleiding van studenten 
in het vmbo en mbo (Kuijpers & Meijers, 2012b). Studies rondom de implementatie 
van LOB in het onderwijs laten zien dat er nog ruimte is voor verbetering (Ritzen, 
2014; Peereboom, 2012; VO-raad, 2014). Binnen Talent4Tech is ruimte voor een meer 
geïntegreerde aanpak waarbij loopbaanbegeleiding binnen het leerarrangement (uit-
gaande van de talenten van leerlingen, mogelijkheden bieden om hun talenten binnen 
LOB te exploreren en ervaringen opdoen met technisch gerelateerde opdrachten in 
het onderwijs) een plek krijgt. 

Doel en centrale onderzoeksvraag
Het ontwerp van het leerarrangement dat binnen het beroepsonderwijs wordt ontwik-
keld en onderzocht heeft drie doelstellingen: (1) talentontwikkeling van gt-/tl-leerlingen 
in het vmbo en van mbo-studenten; (2) vanuit het perspectief van living technology 
vanuit de ontwikkeling van LOB een oriëntatie bieden op technologie in het onderwijs; 
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(3) (v)mbo-leerlingen en studenten voorbereiden op een doorstroom naar respectieve-
lijk een mbo- en/of hbo-opleiding. Het algemeen doel van deze literatuurstudie is een 
onderbouwde bijdrage te leveren voor het formuleren van ontwerprichtlijnen voor de 
ontwikkeling van een prototype (en leerarrangement) die gebaseerd zijn op evidente 
kenmerken van de thema’s ‘talentontwikkeling’, ‘loopbaanoriëntatie en -begeleiding’ 
en ‘techniek in het onderwijs’. 

De centrale onderzoeksvraag van deze literatuurstudie is:
 
‘Wat zijn effectieve kenmerken van talentontwikkeling, loopbaanoriëntatie – en bege-
leiding, en onderwijs in technologie om vmbo-leerlingen van de gemengde en theo-
retische leerweg, en mbo-leerlingen van alle sectoren goed voor te bereiden op de 
keuze van respectievelijk een mbo- en een hbo-opleiding waar technologie onderdeel 
van uitmaakt?’

Voor beantwoording van deze algemene onderzoeksvraag zijn 3 deelvragen geformu-
leerd die overeenkomen met de opeenvolgende hoofdstuktitels en die de basis vormen 
voor de ontwerprichtlijnen uit deze literatuurstudie. 
1. Welke effectieve kenmerken en ontwerprichtlijnen kunnen worden geformuleerd op 

het gebied van talentontwikkeling voor vmbo-leerlingen en mbo-studenten? 
2. Welke effectieve kenmerken en ontwerprichtlijnen kunnen worden geformuleerd op 

het gebied van loopbaanoriëntatie en –beroepskeuzeontwikkeling voor vmbo-leer-
lingen en mbo-studenten?

3. Welke effectieve kenmerken en ontwerprichtlijnen kunnen worden geformuleerd op 
het gebied van technologie in het onderwijs voor vmbo-leerlingen en mbo-studen-
ten?
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 2 Methode 

In dit hoofdstuk van de literatuurstudie wordt de opzet van de literatuurstudie beschre-
ven en de wijze waarop de auteursgroep keuzes heeft gemaakt in hun zoektocht in de 
wetenschappelijke literatuur. 

Deze literatuurstudie is systematisch verricht en verloopt stapsgewijs volgens een vast
protocol van zeven fasen (Petticrew & Roberts, 2006). 

In fase 1 van de studie is het vaststellen van een lijst met zoektermen, als: inquiry 
based science, inquiry based science and technology, design based science, design 
based science and technology, concept  context science, hands on/minds on scien-
ce, career guidance, career counseling, study and career guidance, study and career 
counseling, continuous learning program career counseling, loopbaanoriëntatie en 
-begeleiding, talent development, development of talent, talent development educati-
on, talent development adolescent, talent development sport, talentontwikkeling. 

In fase 2 zijn de zoektermen gecombineerd met de termen: pre-vocational, vocational, 
pre-vocational education, vocational education en wordt in het onderwijskundig- en 
beroepsonderwijsdomein gezocht. Empirische onderzoeksgegevens worden gezocht 
binnen de internationale wetenschappelijke literatuur. Daarvoor zijn de volgende 
zoeksystemen geraadpleegd: Web of science, Picarta, Scopus, Worldcat, ITC cata-
logus en Google scholar. Ook Duitstalige databases als bijvoorbeeld bwpat worden 
geraadpleegd (reden: de Duitstalige landen publiceren niet altijd in Engelstalige tijd-
schriften). Niet-wetenschappelijke literatuur zoals rapporten en adviezen zullen via In-
ternet worden verzameld. 

In fase 3  van deze literatuurstudie heeft de auteursgroep een database van (in princi-
pe) relevante studies samengesteld en besproken op beschikbaarheid, kwaliteit, toe-
gankelijkheid en fit met het doel van het onderzoek. De leden van de auteursgroep 
streven naar consensus ter voorkoming van bias in hun beoordelingen. Hierdoor is 
geen gebruik gemaakt van een interrater betrouwbaarheid om de individuele uitspra-
ken tussen de leden van de auteursgroep op consistentie te beoordelen. 

In fase 4 worden binnen de auteursgroep resterende en relevante publicaties gese-
lecteerd door verfijning in de selectie van de literatuur. In deze fase wordt het proces 
van inclusie meer explorerend verricht door de inclusiecriteria op te rekken door via 
de sneeuwbalmethode in te gaan op de ontwikkelde theorieën van onder andere Hol-
land, Super en Gottfredson. Hierdoor wordt binnen de auteursgroep voorkomen dat 
door ‘rigide’ inclusiecriteria een beperkt aantal bronnen beschikbaar komt, waardoor 
onvoldoende recht wordt gedaan aan het exploratief praktijkgerichte karakter van deze 
literatuurstudie. 

In fase 5 worden de studies inhoudelijk gecodeerd op de volgende trefwoorden: (1) 
titel, auteur en jaartal; (2) doel van de studie; (3) doelgroep en context; (4) definities; 
(5) belangrijke data; (6) methode; (7) effecten, resultaten en conclusies. De inhoud 
wordt in een tabel opgenomen, zie de bijlagen van deze studie. Ook worden in de tabel 
relevante kenmerken toegevoegd afkomstig uit het theoretisch kader van de studie of 
toepassing ervan in de onderwijssector. 

Tenslotte heeft de auteursgroep in de analyse van de studies volgens fase 6 en bij het 
formuleren van de conclusies conform fase 7 de literatuurstudie uitgeschreven. Op 
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basis van deze literatuurstudie kunnen ontwerprichtlijnen worden geformuleerd.

De abstracts van deze artikelen zijn gescreend met behulp van vooraf opgestelde 
inclusiecriteria, namelijk:
1. Het artikel is gepubliceerd in het tijdsvenster 2005 en 2015.
2. Het artikel is beoordeeld door wetenschappers (peer-review).
3. Het artikel behandelt een empirische studie.
4. Het onderwerp vond plaats binnen het beroepsonderwijs en één artikel over sport 

(zie o.a. in hoofdstuk Talentontwikkeling).
5. De zoektermen hadden betrekking op onderwerpen verbonden met de thema’s 

loopbaanoriëntatie en -begeleiding, techniek in het beroepsonderwijs en talentont-
wikkeling.

Exclusiecriteria zijn conceptuele studies; beleidsnota’s; techniekonderwijs als HRD  of 
HRM-instrument (bijvoorbeeld bij her-, bij- en omscholingstrajecten).

Na de screening van samenvattingen bleven in totaal 40 publicaties over, zie voor de 
samenvattingen de Bijlagen. 
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In dit hoofdstuk van deze literatuurstudie wordt talentontwikkeling nader uitgediept. Ta-
lenten van vmbo-leerlingen en van mbo- en hbo-studenten ontwikkelen is een algemeen 
doel van programma TechYourFuture en een bijzonder doel binnen Talent4Tech. Een 
belangrijk middel in deze studie om talenten te ontwikkelen is loopbaanoriëntatie en  
–begeleiding (hoofdstuk 4) dat binnen de context van wetenschap en techniek (hoofdstuk 
5) wordt uitgevoerd. Nagegaan wordt hoe jongeren hun talenten ontdekken en welke in-
vloed de modellen voor talentontwikkeling hebben op het maken van een opleidings- en 
loopbaankeuze binnen het perspectief van wetenschap en technologie. Talentontwikke-
ling wordt geduid als een individueel ontwikkelingsproces. Na de probleemstelling wordt 
in paragraaf 3.1 een definitie van ‘talent’ en ‘talentontwikkeling’ geformuleerd. Vervol-
gens wordt in paragraaf 3.2 ingegaan op de individuele ontwikkeling van talent. In para-
graaf 3.3 wordt het model van talentontwikkeling van Gagné besproken. In paragraaf 3.4 
het raamwerk voor talentontwikkeling. Vervolgens wordt in paragraaf 3.5 ingegaan op 
het herkennen van talent: hoe weet je welke leerling een talent heeft? In paragraaf 3.6 
wordt de didactiek van het onderwijs aan talentvolle leerlingen beschreven. Aansluitend 
wordt in paragraaf 3.7 ingegaan op de beperkingen van talentontwikkeling, zo’n para-
graaf biedt mogelijkheden tot relativering. Tenslotte worden in paragraaf 3.8 de effectie-
ve kenmerken en ontwerprichtlijnen van talentontwikkeling genoemd.   

Probleemstelling talentontwikkeling 
Talentontwikkeling doet in de jaren negentig van de vorige eeuw haar intrede in Neder-
land en wordt afgebakend met begrippen als potentieel aangeboren, leerlingen motive-
ren, behouden en ontwikkelen. Zowel binnen de Europese Unie als bij de Nederlandse 
overheid moet Nederland weer één van vijf sterkste kenniseconomieën worden, en 
dat zou mogelijk zijn als in de onderwijspraktijk aandacht is voor talentontwikkeling 
van individuele leerlingen of studenten (OC&W, 2014a). Ook binnen het thema ‘Tech-
nologie en onderwijs’ worden tal van programma’s en projecten uitgevoerd met focus 
op talentontwikkeling (zie o.a. www.techyourfuture.nl of www.platformbetatechniek.nl).

Talentontwikkeling wordt in het verlengde geduid met de opvatting dat ‘hoogbegaafd-
heid’ een vorm van talent is dat van nature in een persoon vastligt, onveranderlijk is en 
getest kan worden of ‘gevonden’ c.q. gediagnosticeerd met daartoe eendimensionale 
modellen en intelligentietesten als van Binet en Spearman die vanuit een selectiedoel 
gericht zijn op het voorspellen van schoolsucces en talent (vgl. Terlouw & Pilot, 2010).

Rikkerink en Ritzen (2014) geven aan dat talentontwikkeling vanuit een beroepspe-
dagogisch perspectief een individuele ontwikkeling is die volgens OC&W (2014a) in 
toenemende mate aandacht krijgt in het Nederlandse onderwijssysteem. Het Sector- 
akkoord VO 2014-2017 met als titel ‘Klaar voor de toekomst! Samen werken aan on-
derwijskwaliteit’ bevestigt dit als doel van het overheidsbeleid (OC&W, 2014a). Om 
de ambities waar te maken uit de golf aan talentontwikkeling is het van groot belang 
dat excellentie en toptalent, door de scholen op mesoniveau worden (h)erkend en 
in de klas op microniveau worden toegepast. Scholen moeten leerlingen binnen hun 
beleid ruimte geven zich te ontwikkelen om uit te blinken. Docenten moeten voldoende 
aandacht besteden aan zowel maatwerk als loopbaanoriëntatie en –begeleiding als 
voorwaarde voor talentontwikkeling, leerlingen beter passende keuzes te laten ma-
ken en de leermotivatie te verhogen (Bakker, Kat, Rovers, Van Schilt-Mol, & Van Vijf- 
eijken, 2009). Terlouw en Pilot (2010) stellen dat voor een duurzame talentontwikkeling 
een ketenaanpak noodzakelijk is, omdat de identificatie, selectie, maar vooral ook de 
ontwikkeling en het behoud van talent plaatsvinden binnen de keten van op elkaar 
aansluitende onderwijsinstellingen.

 3 Talentontwikkeling
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 3.1 Definitie van ‘talent’ en ‘talentontwikkeling’ 

Binnen het bestaande continuüm van de vele definities van ‘talent’ onderscheiden de 
editors Terlouw en Pilot (2010) twee kernopvattingen. Bij hun eerste opvatting over ta-
lent wordt uitgegaan van de exclusieve benadering van talenten gericht op een selecte 
groep van leerlingen en studenten, waarbij het om bijvoorbeeld enkele excellenten, 
hoogbegaafden of high potentials gaat. Daarentegen gaat hun tweede opvatting uit 
van de inclusieve benadering hetgeen inhoudt dat alle leerlingen en studenten talenten 
hebben/zijn.  

Exclusieve benadering van talentontwikkeling
De eerste opvatting over talentontwikkeling vanuit de exclusieve benadering stelt dat 
talent grotendeels in een persoon vastligt. Voor de ontwikkeling van talent van leer-
lingen of studenten is een passende stimulerende omgeving nodig waarin leerlingen 
of studenten talenten kunnen ontwikkelen. Een model om talenten te diagnosticeren 
is het drie ringenmodel van Renzulli (1978). Volgens Renzulli  bestaat ‘talent’ uit drie 
factoren: (1) boven gemiddelde vaardigheden; (2) creativiteit; en (3) motivatie. Mönks 
(1992) voegde vanuit een ontwikkelingspsychologisch perspectief aan Renzulli’s mo-
del de omgevingsfactoren als school, gezin en vrienden toe. Door veranderingen in 
gezin, school of vrienden, kan volgens Mönks ook de motivatie van leerlingen veran-
deren. In een meer recente definitie van talent wordt talent opgevat als een bijzondere 
eigenschap van een persoon die in de kern is aangeboren, door oefening in een leer-
proces ontwikkeld wordt en door relevante ervaringen kan worden verrijkt: nature én 
nurture (Bakker, Kat, Rovers, Van Schilt-Mol, & Van Vijfeijken, 2009).

Inclusieve benadering van talentontwikkeling
In hun tweede opvatting over talentontwikkeling gaan de editors Terlouw & Pilot (2010) 
er vanuit dat volgens de inclusieve benadering alle leerlingen en studenten op bepaal-
de vlakken talenten hebben. Alle leerlingen zouden gelijke kansen moeten krijgen zich 
met hun talenten te manifesteren en deze te laten zien. De rol van de omgeving is hier-
bij van essentieel belang. De definitie van de talent volgens Dewulf en Beschuyt (2013) 
sluit hierop aan. Volgens hen is talent ten eerste gebaseerd op een interne referentie 
ofwel de enige persoon die kan zeggen dat iets een talent van hem/haar is, is de per-
soon zelf. Ten tweede gaan zij ervan uit dat iedereen geboren wordt met talent. Talent 
is dus niet alleen exclusief maar vooral universeel (dus inclusief). Deze twee punten 
leiden tot de volgende definitie van talent: “Een talent wordt zichtbaar in activiteiten 
die moeiteloos gaan én die voldoening opleveren als je ze doet.” (p. 29). Van Veen en 
Van der Lans (2011) benadrukken dat de docent die kan inspelen op zowel de speci-
fieke leerlingkenmerken als op de invloeden uit de omgeving van de leerling in staat 
is excellente talenten van leerlingen tot ontplooiing te brengen. Het gaat bij excellente 
leerlingen om 5% of 10% hoogst scorende leerlingen binnen een schooltype; de smal-
le definitie van talent is op deze groep excellente leerlingen van toepassing (zie ook de 
definitie van Gagné). De leerlingen die in potentie excellent zijn kunnen zich succesvol 
ontwikkelen als zij door docenten op een effectieve wijze worden aangesproken op 
hun ontwikkelingsmogelijkheden (Segers & Hoogeveen, 2012). 

Ministerie van OC&W kiest voor de inclusieve benadering 
Het plan van aanpak van talentontwikkeling van de Nederlandse overheid (OC&W, 
2014) hanteert de brede definitie van talentontwikkeling, letterlijk: ‘Talent is het ver-
mogen om uit te blinken in een of meer vakken of vaardigheden. Dat vermogen is niet 
alleen aangeboren, het is vaak ook een zaak van oefening en doorzettingsvermogen. 
Toptalenten zijn overal in het onderwijs te vinden en blinken uit op cognitief, praktisch, 
technisch, creatief of sociaal gebied. Onderzoek laat zien dat op landelijke schaal zo’n 
10 tot 20 procent van de leerlingen meer uitdaging aankan dan ze nu ervaart’, (p. 3). 
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Talent in actie
Op basis van jarenlang veldwerk bij uiteenlopende profit- en non-profit organisaties 
maken Dewulf en Beschuyt (2013) onderscheid tussen ‘talent’ en ‘talent in actie’. Ta-
lent in actie is zichtbaar talent. Dit betekent dat je niet alleen over talent beschikt, 
maar dat er ook gedrag is ontwikkeld bij dat talent en dat er een context is gevonden 
passend bij het talent. Talent in actie gaat dus steeds over zichtbaar talent in een 
specifieke context. Voor de talentvolle vmbo gt-/tl-leerling betekent ‘talent in actie’ ta-
lent voor ‘vakmanschap’ met als einddoel de ‘toonaangevende beroepsbeoefenaar’ 
(Coppoolse, Van Eijl, & De Bruijn, 2010). De talentvolle leerling demonstreert zijn/haar 
vakmanschap in een product of tijdens een proces.  
 

 3.2 Individuele talentontwikkeling  

De individuele talentontwikkeling is een longitudinaal ontwikkelingsproces dat al bij 
het zeer jonge kind is ingezet. De talentontwikkeling heeft vooral betrekking op de 
motivatie, het aspiratieniveau, de interesse en de interesse voor beroepen (Heckhau-
sen, Wrosch, & Schulz, 2010; Sodano & Tracey, 2007). De longitudinale ontwikkeling 
impliceert dat deze vier eigenschappen regelmatig worden getoetst en afgestemd op 
het individuele ontwikkelingsniveau van de leerling.

Voor de verdere individuele ontwikkeling van talent is aandacht voor individuele ver-
schillen tussen leerlingen van belang. Naast verschillen in capaciteiten, motivatie, in-
teresse en aspiratieniveau gaat het ook om geslacht, vooral in relatie tot bèta en tech-
nologie (Booy, Jansen, Joukes, & Van Schaik, 2011). Segers en Hoogeveen (2012) 
stellen voorts dat bij individuele verschillen tussen talentvolle leerlingen rekening moet 
worden gehouden met gender verschillen. Uit de literatuur blijkt dat oorzaken van on-
derpresteren bij jongens en meisjes verschillen. Op grond van een uitgebreide re-
viewstudie concluderen Reis en Hébert (2008) dat meisjes over het algemeen minder 
vertrouwen hebben in eigen capaciteiten dan jongens. Ook de culturele erfenis van de 
leerlingen speelt een rol (Nguyen Phuong, 2008). 

Talentontwikkeling op micro-, meso-, en macroniveau
De individuele talentontwikkeling kan optimaal plaatsvinden als condities op micro-, 
meso-, en macroniveau van het onderwijs goed op elkaar zijn afgestemd. De onder-
zoekers Meijers, Kuijpers en Winters (2010) benadrukken het belang van een goede 
loopbaandialoog als onderdeel van het LOB-leerproces tussen leerlingen en docen-
ten. Volgens Terlouw en Pilot (2010) moet op microniveau ook aandacht worden be-
steed aan condities die ervoor zorgen dat er onderwijsleersituaties ontstaan die vol-
doen aan de volgende kenmerken:
• Het prikkelen van de nieuwsgierigheid van de leerling.
• Het vragen naar inzet, doorzettingsvermogen en zelfdiscipline van de leerling.
• Het uitdagen van de leerling zodat hij zijn tijd op een gemotiveerde manier besteedt.
Bij het realiseren van bovenstaande kenmerken speelt de vakbekwaamheid van de 
docent een cruciale rol, omdat bij talentontwikkeling persoonlijke aandacht voor de 
leerling noodzakelijk is en de docent moet kunnen differentiëren (Severiens, 2010). 
Daarnaast dient de docent rekening te houden met diversiteit in talent tussen leerlin-
gen. Ook zal hij op basis van formatieve toetsing inhoudelijke feedback moeten geven 
om het persoonlijke talent van de leerling aan te scherpen. 

Op mesoniveau staat de organisatie van het curriculum centraal. Ook op dit niveau 
moet aan condities worden gewerkt om duurzame talentontwikkeling te realiseren. De 
condities betreffen ruimte voor extra onderwijsonderdelen, keuzeruimte om in te spe-
len op verschillen in belangstelling van leerlingen, mogelijkheden voor verdieping en 
verbreding, versnellingsmogelijkheden en de mogelijkheid om gebruik te maken van 
externe onderwijsactiviteiten bij bijvoorbeeld andere onderwijsinstellingen (Terlouw & 
Pilot, 2010; Terlouw, 2012). 
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Op macroniveau zijn de mogelijkheden om in het vervolgonderwijs te leren en te wer-
ken cruciaal (Terlouw, 2012). Het gaat daarbij om onderwijsbeleid waarin ontschotting 
en vervlechting met het voorgaande en volgende onderwijs centraal staan. Bij zo’n 
ketenbenadering moet nadrukkelijk rekening worden gehouden met de verschillen in 
onderwijsleeromgeving, de verschillende didactische aanpakken en de verschillen in 
abstractieniveau van de leerstof. Het aangaan van samenwerking in de onderwijsketen 
draagt bij aan de realisatie van doorlopende vakinhoudelijke leerlijnen en doorlopende 
studieloopbanen om vervolgens organisaties te ontschotten en te vervlechten (Ter-
louw & Pilot, 2010).
 

 3.3. Modellen voor talentontwikkeling

Gagné werkte tot 2001 als honorair hoogleraar psychologie aan de universiteit van 
Quebec in Canada en specialiseerde zich in onderzoek naar de ontwikkeling van be-
gaafdheid en talent, gericht op het begrijpen, ontwikkelen en identificeren van talenten 
van leerlingen. Volgens Gagné heeft iedere leerling recht op onderwijs waarin zij hun 
talenten zo effectief mogelijk ontplooien. Belangrijk in zijn theorie is enerzijds het on-
derscheid tussen begaafdheid en talent en anderzijds de verbinding en samenhang 
tussen begaafdheid en talent. Deze dualiteit is geoperationaliseerd in het Gedifferen-
tieerd Model van Begaafdheid en Talent (afgekort GMBT), waarin Gagné een tweede-
ling heeft gemaakt tussen beide: begaafdheid en talent. 

Begaafdheid versus talent 
Begaafdheid is een aangeboren vermogen (aanleg) dat tot uiting komt in minstens één 
begaafdheidsdomein (ability domein). Gagné (2014, 2010) beschouwt talent als een 
buitengewone beheersing van een systematisch ontwikkeld vermogen (aanleg) die 
hij competenties noemt (kennis en vaardigheden). Talent wijst dus op de uitstekende 
beheersing van systematisch ontwikkelde vaardigheden (competenties) in ten minste 
één gebied van menselijke activiteit, die een leerling vervolgens in de top 10% van zijn/
haar leeftijdsgenoten plaatst. 

Nature en nurture
Vanuit het nature (genetische en erfelijke factoren) en het nurture (omgevingsinvloe-
den)  debat wordt een onderscheid gemaakt tussen de vroeg opkomende biologische 
vorm van ‘hoogbegaafdheid’ (nature), en de volledig ontwikkelde volwassen vorm van 
‘hoogbegaafdheid’ (nurture).  Binnen het GMBT-model zijn de gedifferentieerde de-
finities en hun onderlinge samenhang beschreven. De begrippen hoogbegaafdheid 
en talent hebben drie kenmerken: (a) het zijn menselijke vermogens; (b) beide be-
grippen zijn normatief en gericht op individuen die afwijken van de norm of gemiddel-
de; (c) zowel de groep begaafden als de groep getalenteerden hebben ‘niet-normaal’ 
gedrag. Gagné definieert talentontwikkeling als een proces waarin een geleidelijke 
transformatie (lees talentontwikkelingsproces) plaatsvindt van iemands begaafdheden 
in talenten. Deze drie componenten begaafdheid, talent en talentontwikkelingsproces 
vormen het ‘basic trio’ van GMBT. Twee extra componenten (zie Figuur 1) vullen het 
ontwikkelingsproces (LP) binnen de theorie aan: intrapersoonlijke katalysatoren (IC) 
en omgevingskatalysatoren (EC). 
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We vatten het model van Gagné (2004, 2010) kort samen. Volgens het GMBT-model 
uit Figuur 1 leidt begaafdheid (links) tot talent (rechts) op basis van het ontwikkelings-
proces (midden) van de leerling wat beïnvloed wordt door belemmerende en bevorde-
rende factoren als intrapersoonlijke vaardigheden (IG) en omgevingsgebonden facto-
ren (EC). De factor toeval of geluk ‘chance’ (CH) speelt eveneens een rol in het DMGT. 

Hoe werkt het model van Gagné?
Het GMBT-model werkt als volgt. In het linker deel van het model worden onderdelen 
uit het aangeboren natuurlijk vermogen (aanleg) beschreven en samengevat onder de 
term ‘natural ability’ domein (NAT). De onderdelen zijn intellectueel, creatief, sociaal 
en zintuiglijk vermogen. Deze onderdelen vormen de aangeboren begaafdheden om 
talenten van leerlingen te ontwikkelen. Volgens Gagné kan een leerling zich tijdens de 
onderwijsloopbaan ontwikkelen door zijn/haar interpersoonlijke vaardigheden (IC) als 
fysieke, mentale, zelfbewuste en motivationele middelen in te zetten en in relatie tot 
de omgevingsinvloeden (EC) als milieu, personen, leerinhouden en gebeurtenissen 
te ontwikkelen. Het ontwikkelingsproces (LP) vindt plaats op basis van informele en 
formele leerprocessen en wordt beïnvloed door de mate waarin de intrapersoonlijke en 
omgeving gebonden katalysatoren (milieu, personen en voorzieningen) doorwerken 
tot talentontwikkeling.

Volgens Gagné werken de interpersoonlijke (karakter)eigenschappen en interesses 
van de leerling als een katalysator (filter) op de omgevingsinvloeden die bepalen in 
hoeverre de omgeving de talentontwikkeling van de leerling belemmert of bevordert. 
Belangrijke omgevingsinvloeden zijn de psychologische en sociale invloeden van be-
langrijke personen op de ontwikkeling van talenten van leerlingen, bijvoorbeeld fami-
lieleden, peers, docenten, mentoren en studieloopbaanbegeleiders. Bij de voorzienin-
gen uit de omgeving van de leerling gaat het om de materiële en immateriële middelen 
die de leerling in staat stellen zich te ontwikkelen, bijvoorbeeld aangepaste leerar-
rangementen voor talentontwikkeling, verrijkingsprogramma’s tijdens het onderwijs, 
pedagogische strategieën die leerlingen aanzetten tot talentontwikkeling en goede 
schoolorganisatorische randvoorwaarden als samenstelling van de klassen/groepen 
en het beschikbaar stellen van financiën. Naast de werking van deze katalysatoren 
heeft de leerling ook toeval en geluk nodig om zijn persoonlijke begaafdheid om te 
zetten in talent (Chance = C). 

Figuur 1 Talentontwikkelingsmodel van Gagné (bron: Gagné, 2004, p. 121)
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Een leerling kan zijn talenten ontwikkelen als hij hiervoor wordt geselecteerd en deel-
neemt aan een systematisch voorbereid en ontwikkeld leerarrangement met speci-
fieke doelen, inhouden en binnen een speciale leeromgeving. De investering die de 
leerling binnen het leerarrangement levert, bepaalt de intensiteit van het talentontwik-
kelingsproces. De ontwikkelingsvooruitgang van de leerling kent verschillende stadia 
van talentontwikkeling, bijvoorbeeld als beginner, gevorderde, vaardige en expert. 
Deze stadia kunnen tussentijds worden beïnvloed door het tempo van de leerling, de 
rol van de docent en door onverwachte omstandigheden (bijvoorbeeld toekenning van 
een beurs) waarvan ieder op zijn beurt een positieve of negatieve werking kan hebben 
op de talentontwikkeling van de leerling. Talenten (rechter kolom) ontwikkelen zich 
binnen zeven velden (SYSDEF): academisch, artistiek, commercieel, speltechnisch, 
sociale actie, sport en technologie. Het ene veld werkt door in het andere veld. Zo kan 
een leerling met creatieve aanleg zijn begaafdheid bijvoorbeeld doorontwikkelen tot 
competenties (talenten) in het technologische veld.

De betekenis van het model van Gagné voor het leerarrangement T4T
Volgens Gagné werken leerlingen aan hun talenten als potentieel getalenteerde leer-
lingen een systematisch opgezet en gestructureerd onderwijsprogramma krijgen aan-
geboden gericht op talentontwikkeling. Om vanuit een natuurlijke aanleg competen-
ties te ontwikkelen moet het leerarrangement aan zes voorwaarden voldoen (Gagné, 
1995): (1) Het leerarrangement moet qua moeilijkheidsgraad verschillen van het re-
guliere onderwijsaanbod. (2) Operationaliseerbare doelen die leerlingen uitdagen en 
basis waarvan zij hun leerproces in deelprocessen (-doelen) kunnen opsplitsen zonder 
het zicht te verliezen op hun leerresultaten. (3) Leerlingen worden op basis van hun 
behaalde resultaten uitgekozen (geselecteerd) om aan het leerarrangement deel te 
nemen. (4) Leerlingen moeten meer dan een dagdeel aan het leerarrangement wer-
ken (tussen de 7 en 10 uur). (5) Periodieke voortgangsevaluaties om hiermee de mate 
vast te stellen waarin leerlingen hun talenten ontwikkelen. (6) Versnellingstrajecten 
aanbieden binnen het leerarrangement gericht op individuele mogelijkheden van de 
leerling. Tenslotte is Gagné van mening dat talentontwikkeling toeneemt, naarmate 
het leerarrangement aan meer dan één van bovenstaande zes voorwaarden voldoet.

Multifactorenmodel van Heller
Het Munich Model of Giftedness and Talent van Heller (1991) sluit aan op het gedif-
ferentieerde model van begaafdheid en talent van Gagné (2004). Het Multifactoren-
model van Heller is opgebouwd uit het drieringenmodel van Renzulli en het ontwik-
kelingspsychologische model van Mönks. Het Multifactorenmodel van Heller wordt in 
veel scholen in Nederland gebruikt. Volgens Heller functioneert een begaafde leerling 
optimaal als (1) de niet-cognitieve persoonlijkheidsfactoren als bijvoorbeeld stressbe-
stendigheid), (2) de begaafdheidsfactoren, (3) de omgevingsfactoren en (4) de presta-
tiegebieden in evenwicht zijn. Dit evenwicht wordt bereikt als de leerling door de school 
wordt ondersteund en als er een ‘fit’ is tussen het leerarrangement en het individuele 
leerproces van de leerling. In het model van Heller gaat het om het samenspel tussen 
de niet-cognitieve persoonlijkheidsfactoren (boven in het model), begaafdheden (links 
in het model), omgevingsfactoren (onder in het model) en prestatiegebieden (rechts in 
het model). In de onderwijspraktijk is het van belang om inzicht te hebben in de wer-
king die de moderatoren hebben op het talentontwikkelingsproces van de leerling. De 
moderatoren kunnen de ontwikkeling belemmeren of bevorderen en zijn te vergelijken 
met de katalysatoren uit het model van Gagné.

Meervoudige intelligentietheorie van Gardner
Talenten worden ook geoperationaliseerd vanuit het perspectief van de meervoudi-
ge intelligentietheorie van de Amerikaanse psycholoog Gardner (1983). Intelligenties 
ontstaan volgens Gardner uit de combinatie van iemands genetische erfenis en zijn 
leefomstandigheden in een bepaalde cultuur in een bepaald tijdperk. Zijn theorie wijkt 
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sterk af van de traditionele opvattingen over intelligentie en de daarop gebaseerde 
intelligentietesten en is minder traditioneel kennisgericht dan enkel de ‘klassieke’ talige 
en ruimtelijke/wiskundige intelligentie. Hij onderscheidt acht soorten intelligentie, die 
allemaal bij elke mens in mindere of meerdere mate aanwezig zijn. 

Het gaat volgens Gardner (1983) om de volgende acht typen intelligentie: linguïs-
tisch-verbaal, logisch-mathematisch, visueel-ruimtelijk, muzikaal-ritmisch, lichame-
lijk-kinesthetisch, interpersoonlijk, intrapersoonlijk en natuurgericht. Deze verschillen 
zouden duiden op hoe men ‘het makkelijkst’ leert. Volgens het informatiepunt Talent- 
ontwikkeling van de SLO heeft elke intelligentie gedefinieerd door Gardner zijn eigen 
ontwikkelingstraject. Juist het feit dat de intelligentie zich niet synchroon ontwikkeld, 
maar juist asynchroon tussen de intelligentiegebieden in spreekt Gardner van een 
meervoudig intelligentieperspectief als een te verwachten kenmerk van begaafdheid. 
Volgens Gardner (1983) kan in één leerling een groot verschil voorkomen tussen zijn 
aanleg en zijn verschillende begaafdheidsgebieden. 

Gardner’s theorie helpt docenten om leerlingen te stimuleren bij het onderwijs, bijvoor-
beeld over de inzet van de pedagogiek en de didactiek van het onderwijs zodat de ver-
beelding van de leerlingen wordt aangesproken bij het samenstellen van een stimule-
rend onderwijsprogramma en bij het bepalen van de manier waarop de leerling binnen 
bijvoorbeeld technologie de opgedane kennis aan de docent laat zien. De theorie van 
Gardner mist empirische evidentie en is voor pedagogisch-didactische voorstellen on-
voldoende steekhoudend (Visser, Ashton, & Vernon, 2006). Volgens deze auteurs zijn 
de verschillende intelligenties moeilijk afzonderlijk te meten en kunnen ook verklaard 
worden met oudere intelligentiemodellen. Ondanks deze kritiek wordt het model van 
Gardner in het onderwijs vaak toegepast. 

 3.4 Raamwerk voor talentontwikkeling

Van der Molen (2013) heeft in samenwerking met docenten en onderzoekers van het 
onderzoekscentrum Science Education and Talent Development (SETD) verbonden 

Figuur 2 Multifactorenmodel van Heller (bron: www.hoogbegaafdheid.slo.nl)
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aan de Universiteit Twente een raamwerk ontwikkeld als instrument om de ontwikkeling 
van individuele leerlingen te volgen. Het gaat dan om ‘growth mindset’, waarbij vaar-
digheden, houdingen of motivaties niet vastliggen, maar binnen een bepaalde range 
(van informeel en formeel leren) ontwikkeld kunnen worden. Het raamwerk kan als 
een checklist worden gebruikt die binnen het domein van ‘techniek in het onderwijs’ 
verbonden zijn met de pijlers: talenten, houding, leermotivatie en zelfbeeld van de 
leerling. Deze pijlers zijn gebaseerd op theoretische modellen en worden door Van der 
Molen empirisch getoetst (zie Figuur 4).

Figuur 3 Meervoudige intelligentie Gardner (bron: Informatiepunt Onderwijs & Talen-
tontwikkeling van de SLO, http://talentstimuleren.nl/thema/begaafdheid/theorie-mo-
dellen/gardner)

Figuur 4 Raamwerk voor talentontwikkeling (bron: Van der Molen, 2013, p.13)
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Het raamwerk als gereedschapskist
Het raamwerk uit Figuur 4 is volgens van der Molen een ‘gereedschapskist’. Iedere 
lade in het raamwerk die de docent opentrekt biedt volgens haar suggesties voor on-
derwijsinterventies op het gebied van onderzoekend en ontwerpend leren. De meet-
instrumenten houden de ontwikkeling van leerlingen op de verschillende variabelen 
(deelvensters) uit het raamwerk bij. Binnen het onderzoekscentrum SETD worden in-
strumenten ontwikkeld waarmee bijvoorbeeld de nieuwsgierige houding, de creatieve 
denkvaardigheid en de kritische vaardigheden van leerlingen kunnen worden gevolgd. 
Ook is het raamwerk volgens professor van der Molen geschikt om projecten op het 
gebied van wetenschap en techniek kritisch te volgen. Temeer een reden om het mo-
del in het ontwerponderzoek van Talent4Tech te evalueren op praktische bruikbaar-
heid, nut en effectiviteit. 

Kritische reflectievragen voor wetenschap en techniek zijn volgens van der Molen: (1) 
Volgt het project niet te veel een vaststaand lesrecept? (2) Bevat het project genoeg 
open-einde opdrachten en stimuleert het hogere-orde denken? (3) Worden leerlingen 
uitgedaagd om binnen een project van wetenschap en techniek met een kritische en 
creatieve blik zaken van alle kanten te bekijken, hun eigen gedachten te formuleren en 
vorm te geven? (4) Dragen zij ook zelf nieuwe oplossingen aan? (5) Is er voldoende 
aandacht voor de ontwikkeling van creatieve vaardigheden bij leerlingen? (6) Doen 
de opdrachten een beroep op de hoge orde vaardigheden van leerlingen? (Van der 
Molen, 2013).

 3.5 Herkennen van talent

Hoe weet je wanneer een leerling talent heeft? Op basis van welke variabelen weten 
we of een leerling geselecteerd kan worden voor een talentenprogramma? Op deze 
vragen proberen we een antwoord te geven in deze paragraaf. 

Bij de start van de schoolloopbaan maakt een excellente leerling deel uit van een 
nog niet naar talent of kwaliteit gedifferentieerde leerlingenpopulatie. Een opleiding 
staat dus voor de uitdaging om een leerling die aanleg heeft om uit te groeien tot een 
excellente leerling (en professional in de latere beroepspraktijk), tijdig te herkennen en 
ruimte te geven om te excelleren. Volgens Clark (2002) zijn de belangrijkste gangbare 
maatstaven voor identificatie van talent de resultaten op gestandaardiseerde toetsen 
en eerdere schoolprestaties en daarmee de intelligentie. Een kanttekening van Clark 
(2002) hierbij is dat de aanwezigheid van deze capaciteit niet per definitie betekent dat 
dit talent ook wordt ontplooid. Natuurlijk is er een relatie tussen talent en schoolpresta-
ties, maar deze is niet eenduidig. Ook Scager, Akkerman, Keesen, Mainhard, Pilot en 
Wubbels (2012) benoemen dat schoolprestaties en intelligentie minder betrouwbaar 
zijn als het gaat om de ontwikkeling van talent, ondanks dat deze als veel gebruikte 
voorspellers worden aangemerkt van studiesucces. Vooral intelligentie bepaalt wat 
een leerling maximaal aankan qua niveau, terwijl andere factoren zoals motivatie en 
persoonlijkheid van invloed zijn op de prestaties en het gedrag in een onderwijssitu-
atie. 

Op basis van reeds genoemde onderzoeken concluderen Kool en Wolfensberger 
(2010) dat ontwikkelingspotentieel een rol speelt bij de vraag of talentvolle leerlingen 
ook daadwerkelijk gaan excelleren. In hun onderzoek wordt gekeken of indicatoren 
van ontwikkelingspotentieel, te weten (1) motivatie, (2) mindset met betrekking tot ont-
wikkeling en (3) persoonlijkheidskenmerken, voorspellers zijn van de kans dat aanwe-
zig talent ontwikkeld zal worden; zie ook Figuur 5.

Motivatie
Uit onderzoek van Kazemier, Eggens, Offringa en Wolfensberger (2014) en van Wol-
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fensberger en Offringa (2012) blijkt dat studenten die deelnemen aan een excellentie-
programma ook wel honoursprogramma genoemd, over een hogere intrinsieke moti-
vatie beschikken. Dit is een belangrijk gegeven, omdat motivatie een rol speelt bij de 
kans dat een bepaald talent tot ontwikkeling komt. Excellentie kan worden beschouwd 
als het resultaat van talent en hard werken. 

Mindset ten aanzien van ontwikkeling
Naast het hebben van voldoende aanleg is een belangrijke indicator voor het vermo-
gen om bepaalde kwaliteiten te ontwikkelen, de mate waarin studenten zichzelf ontwik-
kelbaar vinden. Dweck, Mangele en Good (2004) hebben onderzocht dat er een relatie 
is tussen opvattingen van studenten over hun eigen intelligentie en hun doeloriëntatie. 
Leerlingen kunnen worden onderscheiden op basis van hun overtuiging over de mo-
gelijkheid te kunnen groeien (zogenoemde ‘growth mindset’) of het beste proberen te 
maken van het beschikbare vermogen (zogenoemde ‘fixed mindset’).

Persoonlijkheidskenmerken
Volgens Santrock (2009) verwijst de persoonlijkheid van iemand naar de onderschei-
dende gedachten, emoties en gedragingen van die persoon, die de manier karakteri-
seren waarop die persoon zich aanpast aan de wereld. De rol en functie van de per-
soonlijkheid kan dus ook van invloed zijn voor de ontwikkeling van talent. Er is nog niet 
zoveel onderzoek gedaan naar op welke wijze persoonlijkheid gebruikt kan worden als 
voorspeller voor de ontplooiing van talent. Wel heeft Clark (2002) onderzocht hoe de 
persoonlijkheid van reguliere studenten verschilt van de persoonlijkheid van studenten 
die aan een excellentieprogramma deelnemen. Een resultaat is dat deze studenten 
meer leren door na te denken dan door directe ervaring. 

De resultaten van het correlationele onderzoek van Kool en Wolfensberger (2010) 
laten zien dat op basis van indicatoren als motivatie en mindset geen betrouwbare 
uitspraken kunnen worden gedaan voor studentprestaties. Vanwege de beperkte pre-
dictieve waarde mag op basis van hun gevonden samenhang geen selectie van stu-
denten voor een excellentieprogramma plaatsvinden. Zie Figuur 5.

Naast dit onderzoek naar de invloed van de indicatoren van ontwikkelingspotentieel op 
het excelleren van talentvolle leerlingen hebben Elferink-Gemser, Kannekens, Lyons, 
Tromp en Visscher (2010) onderzoek gedaan binnen de sportcontext. Hun uitkomsten 
laten zien dat wat betreft ‘positioneren en beslissen’ de schaal onderscheid maakt tus-
sen de gemiddeld presterende, hoog presterende en heel hoog presterende spelers. 
Bij zowel de hoog presterende als de heel hoog presterende spelers is sprake van 
superieure declaratieve (weten wat je moet doen) en procedurele kennis (geschikte 
acties uitvoeren) in tegenstelling tot de gemiddeld presterende spelers. Verschil tus-
sen de hoog presterende spelers en de heel hoog presterende spelers is tevens dat 

Figuur 5 Invloed motivatie, mindset en persoonlijkheid op hbo-indicatoren voor excel-
lentie in het hbo (Kool & Wolfensberger, 2010, p. 84) 
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de laatste groep mogelijk beter kan omgaan met beperkingen in tijd (heel snel moeten 
beslissen op het veld). Ook het onderzoek van Van Veen en Van der Lans (2011) heeft 
geresulteerd in kenmerken van excellente leerlingen. Excellente leerlingen stellen 
hoge eisen aan hun docenten. Hierdoor blijven zij hun docenten intellectueel uitdagen 
en dwingen zij hen scherp hun vak(gebied) bij te blijven houden. Excellente leerlingen 
zijn gevoeliger voor kenmerken van goed lesgeven en goede docenten en stellen ho-
gere eisen aan docenten dan minder excellente leerlingen. De docenten zijn zich hier-
van bewust. Als de docent de leerling positief en als excellent beoordeelt, dan heeft de 
betreffende leerling ook een positief oordeel over de docent. Andersom geldt dit ook. 
Samengevat kunnen goede docenten eerder talenten van studenten identificeren dan 
minder goede. 

 3.6 Didactische eisen voor de omgang met talentvolle leerlingen

Dat de rol van de docent cruciaal is voor de prestaties van leerlingen staat buiten 
kijf (Hattie, 2009). Hermsen en Coppoolse (2010) hebben op basis van gesprekken 
met docenten binnen excellentieprogramma’s de indruk gekregen dat zij op zoek zijn 
naar een wijze waarop zij excellente studenten het beste kunnen begeleiden. Wolfens-
berger (2012) geeft aan dat het niet zeker is of de didactische principes bij reguliere 
studenten ook effectief zijn voor excellente studenten. Severiens (2010) benadrukt in 
haar oratie de taak van de docent die talenten van alle leerlingen moet kunnen her-
kennen en tegelijkertijd moet kunnen inzetten in de klas, bijvoorbeeld door het geven 
van gedifferentieerde groepstaken, of taken die verschillende vaardigheden vragen en 
op verschillende dimensies door de docent beoordeeld worden. Het effect van deze 
zogenaamde meerdimensionale groepstaken is dat meer leerlingen actief aan deze 
lessen zullen deelnemen. Volgens haar is dat de kern van talentontwikkeling dat op 
alle processen in de klas betrekking heeft. Docenten moeten voorafgaand aan het 
groepswerk de rollen van leerlingen definiëren, met hen regels afspreken, hen dui-
delijke instructies geven en de leerlingen op basis van expliciete beoordelingscriteria 
die aansluiten bij de uitgevoerde taken evalueren. Tot zover het werken in groepen om 
talenten van leerlingen te ontwikkelen.

Relevante didactische principes
Belangrijk is de vraag welke didactische principes voor docenten relevant zijn in het 
leerproces van getalenteerde leerlingen (voor het hbo excellente studenten)? Op deze 
vraag heeft het onderzoek van Hermsen en Coppoolse (2010) tot didactische principes 
geleid en iedere fase heeft een plaats gekregen op de x- en y-as van hun ontwikkelde 
leercurve. Alhoewel de resultaten betrekking hadden op honoursstudenten uit het hbo 
en niet zondermeer generaliseerbaar zijn naar het (v)mbo, biedt de fase-indeling pe-
dagogisch-didactisch perspectief voor talentontwikkeling binnen (v)mbo. Iedere fase 
wordt kort genoemd.

Fase A: erkenning
• Zicht krijgen op de talenten van de excellente studenten.
• Laten opschrijven van de initiële motivatie van de studenten, zodat zij daarop terug 

kunnen grijpen in geval van een dip.
• Hoge verwachtingen hebben van studenten.
Fase B: twijfel
• Structuur aanbieden in het programma.
• Een community en relaties met het werkveld creëren.
Fase C: crisis
• Een veilige atmosfeer creëren, waarin de student de mogelijkheid krijgt 
 om zich vrij uit te spreken en zijn twijfel te laten zien.
• Interveniëren door middel van één-op-één-begeleiding of persoonlijke coaching.
• Toekomst- en oplossingsgericht begeleiden: hoe ziet de toekomst eruit waarin de 
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situatie is opgelost; wat is ervoor nodig om daar te komen?
• Studenten waarschuwen dat zij mogelijk een ‘dip’ kunnen ervaren.
• De ‘dip’ presenteren als iets dat zij moeten omarmen, als een nieuw begin.
Fase D: heroriëntatie
• Studenten de gelegenheid bieden om individualiteit uit te drukken.
• Feedback geven en bewustwording creëren van de richting die de student uit wil.
• Samen met de andere studenten evalueren hoe het gaat in het excellentieprogramma.
Fase E: flow
• Studenten ondersteunen om samen fouten te durven maken.
• Studenten belonen voor prestaties.
Fase F: trots
• Successen met elkaar vieren.
• Studenten complimenteren voor geleverde prestaties.
Fase G: nieuwe uitdaging
• Expliciteren van de leeropbrengsten.
• Studenten een transfer laten maken naar een volgende nieuwe uitdaging.

Bovenstaande fasen hebben Hermsen en Coppoolse (2010) op basis van hun jaren-
lange ervaring met honoursstudenten omgezet in een ‘conceptueel modelmatige leer-
curve’ (zie Figuur 6) waarin de nullijn (tijdas) het breekpunt is in de motivatie, ofwel 
waarin twijfel omgezet wordt in plezier. De leerling waarvan de score hoger is dan de 
nullijn (a, e, f en g) is volgens de onderzoekers gemotiveerd en heeft plezier in zijn 
leeractiviteiten. Bij leerlingen daarentegen waarvan de score (c, b en d) onder de hori-
zontale lijn ligt, overheerst twijfel over hun leeractiviteiten.

Ter aanvulling op deze didactische principes benoemen Bakker et al. (2009) enkele 

succesfactoren die nodig zijn voor het realiseren van een cultuur van kunnen en willen 
uitblinken in toptalent en voor het realiseren van goede LOB en maatwerk binnen de 
school. Deze succesfactoren hebben betrekking op:
1. De visie op talent en de aandacht voor begaafdheidsfactoren.
2. De integratie van talentontwikkeling in het schoolbeleid en de professionalisering 

van docenten ten aanzien hiervan.
3. De implementatie en het doen van aanpassingen. Er zitten grote verschillen tus-

sen het type initiatieven die ten aanzien van talentontwikkeling worden genomen. 
Aansluitend hierop wordt er nauwelijks onderzoek verricht naar de effecten van 
genomen initiatieven.

Figuur 6 Leercurve van de motivatie tijdens het leerproces voor getalenteerde leerlin-
gen (bron: Hermsen & Coppoolse, 2010, p. 94)
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4. LOB: op vrijwel alle onderzochte scholen wordt LOB nog sterk los gezien van talent- 
ontwikkeling, terwijl LOB dat juist zou kunnen versterken. Daarnaast is er vrijwel op 
geen enkele school sprake van een loopbaandialoog.

5. De randvoorwaarden zoals draagvlak onder management en docenten, professio-
nele en enthousiaste docenten en de benodigde faciliteiten (tijd en geld). 

6. De overdraagbaarheid: niet alle beschreven initiatieven zijn zonder meer over-
draagbaar naar andere scholen.

Ten aanzien van de doorstroom van leerlingen spelen volgens Bakker et al. (2009) vijf 
factoren een belangrijke rol bij de doorstroom van leerlingen in een programma van 
talentontwikkeling: (1) de programmastructuur ofwel de vroege selectie van kandida-
ten; (2) de programma-inhoud, bijvoorbeeld in het geval dat er weinig mogelijkheden 
zijn om getalenteerde leerlingen specifieke vakken aan te bieden op een hoger niveau; 
(3) loopbaanoriëntatie en –begeleiding, omdat er binnen het voortgezet onderwijs nog 
geen continue dialoog plaatsvindt over motieven en kwaliteiten van leerlingen; (4) in-
centivestructuur met andere woorden dat scholen financieel onvoldoende worden ge-
prikkeld om maatwerktrajecten voor leerlingen te bieden; en (5) de rol en de expertise 
van de docent om bereid te zijn te willen investeren in enerzijds de talentontwikkeling 
van de leerlingen en anderzijds om de doorstroom van leerlingen in bijvoorbeeld de 
beroepskolom te bevorderen.

 3.7 Beperkingen van talentontwikkeling

In dit hoofdstuk hebben we ons gefocust op het werk van Gagné specifiek gericht op 
het talentontwikkeling in het (beroeps)onderwijs. De auteursgroep heeft in fase 4 van 
de literatuurstudie (zie methodesectie) wel kennis genomen van de wetenschappelijke 
literatuur over talentmanagement en de literatuur die binnen een bedrijfs- en sportcon-
text of binnen human resource management wordt gebruikt, maar niet expliciet opge-
nomen in deze studie. Vanuit de focus op technologie in het onderwijs heeft de au-
teursgroep zich beperkt tot het model van Gagné en het raamwerk van Van der Molen. 

Het model van Gagné wordt veel in het onderwijs toegepast (zie bijvoorbeeld het In-
formatiepunt Onderwijs & talentontwikkeling van de SLO), en tegelijkertijd ook door 
vele reviewers bekritiseerd. Feldhusen (2004) mist enerzijds in het begrip ‘hoogbe-
gaafdheid’ (dat wij in deze studie hebben gereduceerd tot begaafdheid) een opera-
tionalisering van natuurlijke bekwaamheid, vroegrijpheid, hoog leervermogen en 
geschiktheidseisen en anderzijds mist hij in de theoretische operationalisering van 
interpersoonlijke katalysatoren de theorieën van Bandura, Schunk en Zimmerman op 
het gebied van self-efficacy (positief beeld van de eigen bekwaamheid van leerlingen), 
zelf gereguleerd leren, intrinsieke motivatie (een drijfveer om te leren en uit te blinken), 
en de rol die talentontwikkeling voor leerlingen heeft voor de ontwikkeling van een po-
sitief zelfbeeld en zelfvertrouwen. Uit onderzoek van Kaczvinsky (2007) blijkt namelijk 
dat honoursstudenten vergeleken met reguliere studenten over een hogere intrinsieke 
motivatie, een hogere taakwaardering en over een hogere self-efficacy beschikken. 
Indicatoren die ook voor vmbo-en mbo-leerlingen optioneel zijn. Daarnaast vindt Feld-
husen dat het model onbedoeld geassocieerd wordt met hoogbegaafdheid, terwijl er in 
de wetenschappelijke literatuur verwarring is over het gebruik van termen als begaafd-
heid en talent. Gagné doet deze discussie in zijn replieken af als een semantische 
discussie. In deze literatuurstudie heeft de auteursgroep bewust gekozen voor de ter-
men begaafdheid (natural abilities) en aanleg (aptitude) en systematisch ontwikkelde 
vaardigheden of het begrip talent (systematically developed skills), teneinde Gagné’s 
begrip van hoogbegaafdheid niet te veel lading te geven. 

Het model van Gagné sluit in deze studie aan op de doelen van Talent4Tech omdat 
in het model aandacht wordt besteed aan de interactiefactoren (wat kan en wil ik, zie 
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het volgende hoofdstuk) in relatie tot de omgevingsfactoren (in hoeverre beïnvloedt 
mijn omgeving mij hierin). Tenslotte kunnen op basis van de variabelen uit het model 
van Gagné data worden geanalyseerd (kwantitatief) en gecategoriseerd (kwalitatief), 
noodzakelijk voor het onderzoek dat binnen Talent4Tech plaatsvindt. 

Een belangrijk punt dat in deze studie minder aandacht heeft gekregen is de rol van 
de docent binnen talentontwikkeling. De docent moet leerlingen kansen geven hun 
talenten te ontwikkelen door een goed en systematisch georganiseerd onderwijsaan-
bod. Severiens (2010) is sceptisch over de kwaliteit van de vmbo- en mbo-docent. Uit 
haar Risbo-onderzoek in het vmbo en mbo is gebleken dat de kwaliteit van docenten 
een essentiële succesfactor is voor de schoolloopbanen van leerlingen (Severiens & 
Verstegen, 2007). In haar oratie stelt Severiens (2010) dat leerlingen beter presteren, 
meer gemotiveerd zijn en optimaler doorstromen van vmbo naar mbo als zij les krijgen 
van kwalitatief goede docenten. Volgens haar beschikken kwalitatief goede docenten 
over veel vakkennis, kunnen zij goed lesgeven en hun leerlingen goed begeleiden. Het 
zijn docenten die in de interactie met hun leerlingen een positieve houding uitstralen 
en tijdens hun lessen een goede relatie onderhouden met hun leerlingen (de betrok-
kenheid van hun leerlingen stimuleren). In Talent4Tech is de professionalisering van 
docenten een belangrijk doel!

 3.8 Effectieve kenmerken en ontwerprichtlijnen van 
 talentontwikkeling

In deze paragraaf wordt een antwoord gegeven op deelvraag 1. De effectieve kenmer-
ken van talentontwikkeling in volgorde van behandeling in het hoofdstuk zijn als volgt:
• Excellentie en toptalent van vmbo-leerlingen en mbo-studenten moet door de 

school (mesoniveau) worden (h)erkend en in de klas (microniveau) worden uitge-
voerd (Bakker et al., 2009).

• Talentontwikkeling is duurzaam als leerlingen binnen een ketenaanpak in de be-
roepskolom doorstromen (Terlouw & Pilot, 2010).

• Talenten worden gediagnosticeerd door vaardigheden, creativiteit, motivatie en om-
geving in onderlinge samenhang te onderzoeken (Renzulli, 1978; Mönks 1992).

• Talenten worden door oefening in een leerproces ontwikkeld (‘talent in actie’) en 
door nieuwe ervaringen verrijkt (Bakker et al., 2009; Dewulf & Beschuyt 2013).

• Talenten van leerlingen worden zichtbaar als de docent op effectieve wijze de ont-
wikkelingsmogelijkheden van de leerlingen weet aan te spreken met als einddoel 
een toonaangevende beroepsbeoefenaar (Dewulf & Beschuyt, 2013; Van Veen & 
Van der Lans, 2011; Segers & Hoogeveen, 2012; Coppoolse, Van Eijl, & De Bruijn, 
2010).

• Individuele talentontwikkeling is voor iedere individuele leerling een longitudinaal 
proces gericht op bevordering van hun motivatie, aspiratie, interesse, beroepsvoor-
keuren en in relatie tot bèta en techniek is ook aandacht voor de rol (externe in-
vloed) van het geslacht van de leerling (Heckhausen et al., 2010; Sodano & Tracey, 
2007, Booy et al., 2011; Segers & Hoogeveen, 2011).

• Effectieve talentontwikkeling vindt plaats als de onderwijsniveaus op micro- (in de 
groep of klas), meso- (binnen alle condities van het curriculum) en macroniveau 
(mogelijkheden voor doorstroom of werk) goed op elkaar zijn afgestemd (Meijers et 
al., 2010; Terlouw & Pilot, 2010).

• Talentontwikkeling wordt door vakbekwame docenten verzorgd, die weten hoe zij 
de nieuwsgierigheid van leerlingen weten te prikkelen en hen in het pedagogisch 
proces weten aan te spreken op hun inzet, doorzettingsvermogen en zelfdiscipline 
en hen tegelijkertijd uitdagen gemotiveerd aan (onderwijs)taken te werken die zij 
systematisch hebben voorbereid (Meijers et al., 2010; Terlouw & Pilot, 2010; Seve-
riens, 2010; Gagné, 1995, 2004).

• Een leerarrangement op het gebied van talentontwikkeling is effectief als er een fit 
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is tussen de inhoud van het arrangement en het leerproces van de leerling, reke-
ning houdend met moderatoren als de persoonlijkheidsaspecten van leerlingen en 
de invloed van de omgevingskenmerken (Gagné, 2004; Heller, 1991).

• De persoonlijkheid van de leerling draagt ertoe bij dat zij eerder hun talenten ont-
wikkelen door na te denken dan door directe ervaring (Santrock, 2009; Clark, 2002).

Uit deze literatuurstudie worden op het gebied van talentontwikkeling de volgende ont-
werprichtlijnen gedestilleerd:
• Het leerarrangement verschilt in moeilijkheidsgraad van het reguliere onderwijs-

aanbod.
• In het leerarrangement wordt tijdens de voorbereiding rekening gehouden met de 

individuele leerling, wat betreft geslacht en sociaal economische status en leerlin-
gen uitdaagt zich in te zetten, weet uit te dagen, te motiveren en een beroep doet 
op het hun zelfdiscipline en doorzettingsvermogen. 

• In het leerarrangement zijn stressbestendigheid, begaafdheids-, omgevingsfacto-
ren en prestatiegebieden met elkaar in evenwicht.

• De docent heeft persoonlijke aandacht voor de leerling en houdt rekening met de 
leercurve van de leerling gericht op erkenning, twijfel, crisis, heroriëntatie, flow, 
trots, nieuwe uitdaging. 

• Doelen moeten leerlingen uitdagen en worden door de docenten evenwichtig opge-
splitst in deeldoelen zodat leerlingen zicht houden op hun leerdoel en leerresultaat. 

• Leerlingen mogen op basis van hun behaalde leerresultaten aan het leerarrange-
ment deelnemen.

• Leerlingen werken wekelijks gemiddeld een dagdeel aan het leerarrangement. 
• Periodiek worden voortgangsevaluaties met leerlingen gehouden om de voortgang 

van hun talentontwikkeling op het gebied van hun talenten, houding, motivatie en 
zelfbeeld vast te stellen. 

• De deelnemende school draagt op organisatorisch niveau en op klassenniveau 
zorg voor een fit tussen het leerarrangement en individuele leerproces van de leer-
ling.
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 4 Loopbaanoriëntatie en    –begeleiding (LOB) vanuit   vier perspectieven

In de wetenschappelijke literatuur wordt LOB niet eenduidig gedefinieerd (Luken, 
2011). Het zich oriënteren op een loopbaan of toekomstige studie is een langdurig 
proces dat permanent wordt beïnvloed door de economie, de arbeidsmarkt, het gezin 
en het milieu van de leerling (Luken, 2011; Meijers, Kuijpers, & Winters, 2010). Het 
oriëntatieproces is onderdeel van de persoonlijkheidsontwikkeling van de leerlingen 
dat al heel vroeg in de kinderjaren start en leidt uiteindelijk tot een tijdelijke keuze voor 
een opleiding en een beroep. LOB wordt in deze studie in navolging van Germeijs, 
Verschueren en Mels (2007) en van Porath (2014) vanuit vier perspectieven geanaly-
seerd, namelijk als een:
• interactieproces 
• besluitvormingsproces 
• ontwikkelingsproces 
• leerproces 

 4.1 LOB als een interactieproces

Binnen het perspectief van het interactieproces wordt nagegaan welke belangrijke 
interactie-actoren leerlingen beïnvloeden bij hun opleidingskeuze, hoe onbewuste 
waardeoriënteringen van deze interactie-actoren het keuzegedrag van leerlingen be-
invloeden en wat dit onbewuste beïnvloedingsproces betekent voor technologie in het 
onderwijs. 

Interactie-actoren
Vanuit het interactie perspectief wordt loopbaanoriëntatie en –begeleiding opgevat als 
een communicatieproces als gevolg van actie en reactie tussen minimaal twee per-
sonen die deel uitmaken van een relevant netwerk (Porath, 2014). De eerste groep 
interactie-actoren bestaat uit studieloopbaanbegeleiders, decanen, mentoren en do-
centen, die afhankelijk van het studieloopbaanproces van de adolescent en de profes-
sionaliteit van de interactie-actor inhoud geven aan de communicatie tussen docenten 
en leerlingen. De volgende groep interactie-actoren bestaat uit ouders, vrienden en 
vriendinnen, buren en familieleden die de beroepskeuzeontwikkeling van leerlingen 
beïnvloeden en bespreken (Evers, Ritzen, & Letschert, 2006). Een derde groep be-
langrijke beïnvloeders bestaat uit massamedia (tv, radio en Internet). Deze actoren 
kunnen binnen een netwerk in meer of mindere mate op elkaar worden betrokken 
aangaande LOB.  

Interactieproces binnen technologie in het onderwijs
Het interactieproces dat over technologie in het onderwijs plaatsvindt, gaat over inhou-
den van technologie en heeft tegelijkertijd een psychologische werking tussen docen-
ten (zenders) en leerlingen (ontvangers). Door dit interactieproces worden leerlingen 
in het primair en voortgezet onderwijs al dan niet door hun docenten gestimuleerd 
zich te oriënteren op een opleiding of beroep (Van den Berg, de Lange, Westerhof, 
Loos, & Braam, 2003). Zowel binnen het reguliere curriculum (LOB en vakken op het 
gebied van ‘Science, Technology, Engineering, Mathematics’, afgekort STEM) als 
buiten het lesprogramma om (door snuffelstages, voorlichting, bedrijfsbezoeken en  
vmbo-carrousel) komen leerlingen op een actieve manier in aanraking met techno-
logie en tegelijkertijd wordt over hun acties en ervaringen schriftelijk (bijvoorbeeld in 
de vorm van reflectie- of werkverslagen) en mondeling (tijdens klassenleergesprek-
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ken en met hun ouders thuis) gecommuniceerd (Porath, 2014). In de communicatie 
worden door de interactiepartners, bijvoorbeeld de begeleiders tijdens de stage, de 
docenten, de studieloopbaanbegeleiders, de ouders en de peers vanuit verschillende 
waardeoriëntaties over de rol van technologie in de opleiding en het toekomstig beroep 
gecommuniceerd (Evers, et al, 2006; Nickel, 2010; Porath, 2014). Daarom is er ook 
een zekere coördinatie en/of begeleiding nodig met en voor leerlingen om niet in ver-
warring te raken. Vanuit zowel het inhoudelijke niveau van de communicatie als vanuit 
het betrekkingsniveau van de communicatie (Watzlawick, Beavin, & Jackson, 2001) 
beoordelen de leerlingen de informatie die zij krijgen over technische beroepen van 
hun ouders, peers en docenten en selecteren hieruit de informatie die zij vervolgens 
integreren in hun eerder opgedane ervaringen en uiteindelijk in hun zelfbeeld. Voor 
de beroepskeuze is het van belang dat het beroepsbeeld en de persoonlijke kennis 
over het beroep, maar ook de voorwaarden waaronder het werk verricht moet wor-
den overeenstemmen met het zelfbeeld van de jongeren (Porath, 2014). Het zelfbeeld 
ontwikkelt zich en verandert in interactie met anderen en op basis van feedback van 
anderen, bijvoorbeeld in gesprekken met ouders, peers en docenten, en tegelijkertijd 
ook door de massamedia als televisie, radio en Internet (Porath, 2014). 

Interactie vanuit de genderrol
Volgens Nickel (2010) en Evers et al. (2006) beïnvloeden ouders en docenten onbe-
wust vanuit hun genderrol en de gezinspatronen waarvan zij deel uitmaken (traditio-
nele versus open gezinnen) de jongeren. De wijze waarop thuis en in de maatschappij 
over arbeidsverdeling wordt gecommuniceerd (huishoudelijk werk en technisch onder-
houdswerk aan het huis) en de wijze waarop de dialoog over de beroepskeuzeontwik-
keling wordt gevoerd, klinkt de houding door over mannelijke of vrouwelijke beroepen 
(Porath, 2014). Vooral meisjes (maar ook niet westerse allochtone jongeren) hebben 
een stereotiep, negatief beeld van hun beroepsmogelijkheden met een opleiding in 
de techniek (Platform Bèta Techniek, 2014). Op basis van hun individuele waarden 
en normen zijn jongeren volgens Porath (2014) eerder geneigd een beroep te kiezen 
waarin zij anderen kunnen verzorgen/verplegen dan voor een beroep in de techniek. 
Deze jongeren zijn niet uit op prestaties, macht en prestige en tevreden met hun in-
komen dat voldoende is voor hun dagelijks levensonderhoud. Belangrijk is dat de in-
teractie-actor (docent, studieloopbaanbegeleider en mentor) zich terdege bewust is 
én inzicht heeft in de invloed van zijn persoonlijke waarde- en normenpatroon op be-
roepen en beroepskeuzeprocessen van studenten! Vooral als het bij studenten gaat 
om beroepen en beroepskeuzeprocessen die een traditionele connotatie hebben met 
mannen (brandweer) en vrouwen (verpleging).  
  

 4.2 Beperkingen LOB als interactieperspectief

Het interactieperspectief draagt bij aan het oriënteringsproces van leerlingen over de 
betekenis van technologie voor hun loopbaan- en opleidingskeuze door een persoon-
lijke dialoog te voeren gericht op bewustwording, plezier, interesse, meningsvorming 
en begrip voor technologie (Burns, O’Connor, & Stockmayer, 2003). Hierdoor veran-
dert de loopbaanontwikkeling van leerlingen van een passief naar een interactief pro-
ces waarin leerlingen actief deelnemen en zich bezighouden met de wereld van het 
werk (Hartung, Porfeli, & Vondracek, 2005). Vanuit het interactieperspectief moeten 
zender en ontvanger dan wel beschikken over goede communicatievaardigheden en 
in staat zijn om verschillende media in te zetten door activiteiten op het gebied van  
technologie te verrichten. Scholen moeten geen gebruik maken van persuasieve en 
kennisverspreidende communicatie (die roepen bij jongeren alleen maar weerstan-
den op om juist niet voor een technisch beroep te kiezen), maar de interactie-actoren 
moeten in het onderwijsproces met leerlingen een intensieve dialoog over technologie 
voeren (Hoorn & van der Molen, 2007; Willems & Seydel, 2010). 
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 4.3 LOB als besluitvormingsproces

Binnen het perspectief van het besluitvormingsproces wordt nagegaan welke variabe-
len de beroeps- en/of opleidingskeuze van leerlingen beïnvloeden. Drie perspectieven 
die onderdeel zijn van het besluitvormingsproces worden beschreven: de keuze op ba-
sis van matching van onder andere Holland (1973) en de kritiek hierop van Pinxten en 
collegae (2012), behavioral discion making model toegepast door Sauermann (2005) 
en de keuze op basis van de theory of planned behavior van (Ajzen, 1991) toegepast 
door Terlouw (2009) .

Matchingstheorieën
De match voor een toekomstige studie of beroep is een rationeel proces waarin op 
basis van voorlichting (binnen het vmbo, of mbo door bezoek aan ‘open huis’ dagen 
van ROC’s, meeloopdagen) en op basis van de resultaten uit studie- en beroepskeuze- 
tests een match plaatsvindt tussen de eigenschappen en bekwaamheden van een 
leerling met de beroepseisen. In de matchingstheorieën gaat het in algemene zin om 
de match tussen de persoonlijke kenmerken van de leerling (en na de opleiding als be-
roepsbeoefenaar), zoals interesses, waarden en vaardigheden en de kenmerken van 
een studie of beroep. Een belangrijke representant van de matchingstheorie is Holland 
(1973). Hij ontwikkelde de ‘Person & Environment Fit’ en onderscheidt hierin zes typen 
persoonlijkheden: de realistische, de onderzoekende, de sociale, de conventionele, de 
ondernemende en de artistieke persoonlijkheid (in het Engels ook wel aangeduid als 
de RIASIC). Holland wijst op een belangrijke andere variabele waarmee zou moeten 
worden gematcht: ‘environment’ (de werkomgeving). Pinxten en collegae (2012) heb-
ben kritiek op de matchingstheorieën en constateren twee beperkingen. (1) Matching 
is weliswaar een aantrekkelijk concept maar tegelijkertijd is het een misleidend en 
simplistisch concept omdat het uitgaat van een één-op-één relatie tussen een student 
en het keuzealternatief en er meer variabelen van invloed zijn op de beroepskeuze van 
de leerling. (2) Matching suggereert een statische relatie tussen de belangen van de 
studenten en hun keuzealternatieven; de leerlingen in het voortgezet onderwijs leven 
in een sociale context die permanent verandert. Meijers (1995) voegt een derde kri-
tiekpunt toe. (3) De matchingstheorieën van Holland werken alleen binnen een stabiele 
samenleving (werkomgeving). En, vervolgt Meijers (2005), leerlingen kunnen pas een 
goede beslissing nemen als zij methodisch de voor- en nadelen van alle alternatieven 
en de consequenties daarvan kunnen overzien. 

Behavioral discion making 
Sauermann (2005) ontwikkelde een beroepskeuzemodel gebaseerd op gedragsmati-
ge besluitvormingsprocessen (behavioral discion making, afgekort BDM). Binnen dit 
model wordt rekening gehouden met de motivatie voor een beroep en de cognitie-
ve processen die leerlingen bij hun beroeps- en opleidingskeuze inzetten. Het model 
biedt de studieloopbaanbegeleider de mogelijkheid om de opleidingskeuze van een 
leerling te analyseren, gericht op heroverweging van het besluit. Daarnaast wordt het 
model gebruikt om carrière-overgangen te onderzoeken, bijvoorbeeld als carrièredoe-
len gedurende de levensloop veranderen, maar ook bij een opleidingsswitch in het 
beroepsonderwijs, of bij besluiten die intuïtief en emotioneel zijn genomen.

Het BDM-model van Sauermann (2005) (zie volgende pagina) werkt als volgt. Het eer-
ste onderdeel in het model is het feit dat de keuze tussen een aantal alternatieven (lees 
opleidingen) wordt genomen op basis van vier keuzedoelen: het maximaliseren van de 
juistheid van de keuze, het minimaliseren van de cognitieve inspanning, minimaliseren 
van de negatieve emoties die bij de definitieve keuze worden ervaren en het maxima-
liseren van de verdedigbaarheid van deze beslissing naar anderen. Deze vier doelen 
zijn van invloed op de cognitieve processen die uiteindelijk leiden tot een definitieve 
keuze. De besluitvormingsstrategieën van de leerling geven de informatie weer over 
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zijn of haar voorkeuren onder andere gebaseerd op factoren zoals salaris, sociale sta-
tus van het beroep, mate van autonomie in het werk, mogelijkheid tot sociale interactie 
(netwerken), belang van creativiteit etcetera. Het gebruik van verschillende strategieën 
vereist verschillende informatie-inhouden en leidt uiteindelijk tot uiteenlopende keu-
zes. De sociale context speelt een belangrijke rol in het besluitvormingsproces, vooral 
bij niet traditionele carrièrekeuzes, bijvoorbeeld iemand die alleen maar durft te kiezen 
voor een typisch mannen- of vrouwenberoep. 

Het tweede onderdeel in het besluitvormingsmodel van Sauermann zijn de voorkeuren 
gebaseerd op de evaluatie van de voorkeuren van het besluitvormingsproces  (vaak 
gevormd in de sociale context van de leerling) en waarop een leerling zijn besluit heeft 
genomen. Deze voorkeuren worden beïnvloed door situationele variabelen, context- 
factoren en de hun onderlinge interacties tussen deze variabelen en factoren. De 
evaluatiemodus beoordeelt de besluitvormingsstrategieën, vanuit de informatie en de 
voorkeuren. 

De definitieve keuze binnen dit BDM-model is een functie van de informatie waarover 
de leerling beschikt, zijn voorkeuren (die gedeeltelijk zijn opgebouwd in het besluitvor-
mingsproces) en de beslissingsstrategie (de manier waarop informatie en voorkeuren 
door de leerlingen worden gecombineerd om alternatieve beroepskeuzes te kunnen 
selecteren).

Samengevat bestaat het BDM-model (zie Figuur 7) uit twee belangrijke processen. (1) 
Het selecteren van een beslissingsstrategie volgens de vier keuzedoelen: het maxi-
maliseren van de nauwkeurigheid van het besluit, het minimaliseren van de cognitie-
ve inspanning, het minimaliseren van negatieve emoties, en het maximaliseren van 
juistheid van genomen besluit. (2) Het ontwikkelen van situatiespecifieke voorkeuren, 

Figuur 7 Beroepskeuzeprocessen: behavioral decision making (Sauermann, 2005, p. 276)
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die reflecteren op irrelevante taken en contextfactoren worden door de betrokkene 
geëvalueerd (in de vorm van een zogenaamde evaluatiemodus). 

Theory of planned behavior
Besluitvormingstheorieën die gebaseerd zijn op de theory of plannend behavior in-
tegreren in hun model variabelen op het niveau van de gedragsattituden en op het 
niveau van de subjectieve normen (Ajzen, 1991). Daadwerkelijk vertoond gedrag is het 
directe gevolg van de individuele voornemens (intenties) om het gedrag uit te voeren. 
De intenties zijn de motiverende factoren die het beroepskeuzegedrag van leerlingen 
beïnvloeden. Op basis van de theory of planned behavior en uitgevoerd empirisch on-
derzoek ontwikkelden de onderzoekers Kemper, van Hoof, Visser en de Jong (2007) 
een keuzemodel dat is uitgewerkt door Terlouw (2009) en vervolgens in het RAAK 
project ‘Profs klaar voor de toekomst!’ door Ritzen, Terlouw en Van Uden (2013) als 
model opgenomen om de gedragsdeterminanten van leerlingen die een studiekeuze 
maken en een vervolgopleiding kiezen te duiden als een besluitvormingsproces. De 
volgende factoren beïnvloeden in dit model het besluit voor een studiekeuzetraject: (1) 
Achtergrondvariabelen als geslacht, vooropleiding, e.d. (2) Attitude, het beeld dat de 
aankomende student heeft van de opleiding en het toekomstige beroep en de daaraan 
gekoppelde houding. (3) Subjectieve norm, de invloed van anderen die een aanko-
mende student voor studiekeuze toelaat. (4) Gedragscontrole, inschatting en beoorde-
ling van de eigen kwaliteiten. De combinatie van deze factoren bepalen de gedragsin-
tenties en handelingen van de student voor de keuze van een opleiding. Tegelijkertijd 
bieden deze factoren inzicht in de effectiviteit van het keuzegedrag.

De variabelen uit bovenstaand Figuur worden kort toegelicht. 
1.  Achtergrondvariabelen, waarvan onderdeel zijn: geslacht (gender), vooroplei-

ding, sociaal milieu (veelal opleidingsniveau van de ouders), sociaal economische 
status, en persoonlijkheidskenmerken. Eerder opgedane ervaringen (bijvoorbeeld 
met techniek) beïnvloeden de wijze waarop de leerling het beroepskeuzeproces 
aangaat. 

2.  Houding, in het bijzonder de perceptie van de studie, de daarbij horende beroepen, 
en de instelling. Het gaat hier om beeldvorming van studie, beroep en instelling.

3.  Motivatie wordt beschreven vanuit de self-determination theory van Deci & Ryan 
(1985) en de daaruit afgeleide ‘Intrinsic Motivation Inventory’ van Deci, Egharari, 

Figuur 8 Model van het besluitvormingsproces voor een studiekeuze (Terlouw, 2009) 
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Patrick en Leone (1994) waarvan de intrinsieke motivatie voor studiekeuzeproces-
sen en het product ervan relevant zijn voor het keuzeproces. Intrinsieke motivatie 
uit zich in het met plezier een studiekeuze maken (proces), en het resultaat ook 
interessant vinden (product). 

4.  Zelfregulatie (zelfstandigheid) is een subjectieve norm. De gevormde beelden 
van leerlingen over hun studie, beroep en instelling en de processen en producten 
van intrinsieke motivatie worden gecombineerd in de zelfregulatie. De intrinsieke 
motivatieprocessen en –producten treden hierbij op als criteria van (zelf)regulatie, 
terwijl de beelden meer de functie van ‘data’ hebben. Een belangrijke variabele is 
hier in welke mate interactie-actoren invloed uitoefenen op het min of meer bewust 
en rationeel verlopende afwegingsproces van de student. Kenmerken van deze 
relevante anderen – ouders, familieleden, docenten, decanen, mentoren, vrienden, 
e.d. - zijn daarbij aan de orde.

5.  Gedragsintentie is een mix van zelfregulatie en regulatie van anderen, bijvoor-
beeld: ’Ik wil een bewuste keuze maken voor een opleiding en een instelling waar ik 
de opleiding kan volgen’.

6.  Gedrag betreft allerlei handelingen die worden ondernomen om de gedragsintentie 
te realiseren, bijvoorbeeld: het nog eens overleggen met studieloopbaanbegelei-
ders van de gekozen studie; of het overleggen met ouders en anderen die als re-
levant worden gezien. Voorts het bezoeken van een bedrijf of het volgen van een 
bepaalde stage, en dergelijke. Maar ook het bijspijkeren van een vak. En uiteindelijk 
ook het inschrijven voor een bepaalde opleiding.

7.  Feedback betreft de interacties met en reacties uit de omringende wereld op het 
keuzegedrag van de leerling. De reacties zijn afkomstig uit de directe omgeving 
van de leerling thuis, op school, of in de vriendenkring. In de bredere context gaat 
het hier ook om de longitudinaal werkende school gebonden en studieloopbaan-
factoren op macroniveau uit het levensloop- en systeemmodel. Een dergelijke ‘re-
actie’ kan uiteraard ook voortkomen uit een bepaalde interventie die probeert de 
studieloopbaanprocessen te beïnvloeden in de richting van een succesvolle vmbo 
-mbo-hbo doorstroom of vmbo-havo-hbo doorstroom.

Samenvattend ontwikkelen zich in het besluitvormingsmodel (zie Figuur 8), onder invloed 
van de achtergrondvariabelen (een soort van filter) waarvan de variabelen interacteren 
met de omgeving, twee studieloopbaanprocessen: (1) beeldvorming rondom de studie-
keuze en (2) de intrinsieke motivatie voor de keuze van een studie. Het zelfregulatiepro-
ces mondt uit in een gedragsintentie voor een definitieve beroepskeuze- of beroepsop-
leiding. Deze keuze, die in interactie met de omgeving is gemaakt, geeft feedback over 
de mate waarin de gedragsintentie wordt gerealiseerd. Enerzijds via de ‘lange lijn’ van de 
achtergrondvariabelen, anderzijds via de ‘korte lijn’ van het zelfregulatieproces. 

 4.4 Beperkingen LOB als besluitvormingsproces

De besluitvormingsmodellen van Sauermann (2005) en van Terlouw (2009, 2010, 
2013), Terlouw, de Vries, Kienhuis, Pliester-Prins (2011) en Terlouw en de Vries (2012) 
zijn concepten waarvan het voorspellend vermogen van de variabelen zijn onderzocht. 
Deze concepten maken de determinanten duidelijk waarop een beroepskeuze tot 
stand komt (Sauermann) of welk gedrag van invloed is op een keuze (Terlouw). Deze 
modellen dragen op conceptueel niveau bij aan het systeem van kiezen en blijven als 
concepten waardevol. Krieshok, Black en McKay (2009) verwerpen deze besluitvor-
mingsmodellen, omdat zij gebaseerd zijn op het ‘person-to-position’-paradigma van 
stabiele beroepen en voorspelbare looopbaantrajecten die in de hedendaagse tijd 
schaars zijn. Volgens van Krieshok et al. (2009) zijn er zowel rationele en intuïtieve 
processen die leiden tot een effectieve besluitvorming en die dialectisch met elkaar 
verweven zijn. Deze auteurs gaan uit van een trilateraal besluitvormingsmodel voor 
beroepskeuzeprocessen in het beroepsonderwijs, gebaseerd op rationele en intuïtieve 
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mechanismen binnen een kader van beroepsmatige betrokkenheid van de leerling. 
‘Je aanpassen aan veranderingen in werk en loopbaan’ is hun credo. Krieshok sluit 
aan bij Meijers, Kuijpers en Winters (2010) die streven naar verdere ontwikkeling van 
loopbaanvaardigheden van zowel leerlingen als van medewerkers tijdens het werk-
zame leven. Deze loopbaanvaardigheden moeten leiden tot verbetering van carriè-
rekansen en –overgangen. Hiervoor is volgens Meijers et al. (2010) een contextrijke 
loopbaanomgeving nodig, waarin de leerling (en medewerker) zijn carrière permanent 
kan exploreren. Deze ontwikkeling op het gebied van ‘loopbaanleren’ moet uitgaan 
van een longitudinaal perspectief dat het gevestigde begrip van werkexploratie over-
stijgt. Loopbaanexploratie is volgens Krieshok en collegae een levenslang adaptief 
proces dat ongepland en toevallig plaatsvindt in tegenstelling tot de dialectiek van 
planmatig en systematisch. Meijers, Kuijpers en Bakker (2006) constateerden dat  
vmbo-leerlingen geen goede studie- of beroepskeuze kunnen maken. Evenals Kries-
hok wijzen zij op de dynamiek van de huidige arbeidsmarkt. Vanwege de onvoorspel-
bare veranderingen op de arbeidsmarkt kunnen vmbo-leerlingen onmogelijk rationeel 
en op feiten gebaseerde beroepskeuzes tegen elkaar afwegen (Meijers, 2005). Ook 
verloopt het beroepskeuzeproces bij velen verre van rationeel (Meijers, 1995). Volgens 
Luken (2011) is de arbeidsmarkt net zo turbulent als de persoonlijkheid van de puber 
en de ogenschijnlijk stabiele beroepsbeelden van leerlingen missen het broodnodige 
realisme. Savickas, Nota, Rossier en anderen (2009) zijn van mening dat jongeren 
succesvol kunnen kiezen als zij in staat zijn hun beroepsbeelden en beroepsplannen 
voortdurend aan te passen aan de arbeidsmarktveranderingen en sluiten aan bij het 
gedachtegoed van Krieshok. Besluiten nemen voor studiekeuzes binnen LOB vanuit 
het perspectief van de besluitvorming betekent dat leerlingen: zich breed moeten ori-
enteren, richtingen en beroepen kunnen uitsluiten en uiteindelijk kunnen kiezen uit een 
aantal ‘voor leerlingen in aanmerking komende’ beroepen (Meijers, Kuijpers, Bakker, 
2006; Meijers, Kuijpers, Winters, 2010) en waarbij studieloopbaangeleiders samen 
met de leerlingen reflecteren op het studieloopbaanproces van de leerling (Mittendorff, 
Jochems, Meijers, & den Brok, 2009). 

 4.5 LOB als ontwikkelingsproces

Binnen het perspectief van het ontwikkelingsproces wordt nagegaan wat de invloed is 
van het ontwikkelen van het zelfbeeld van leerlingen op hun studie- en beroepskeuze-
ontwikkeling. Sleutelvragen zijn ‘wie ben ik?’ en ‘wat wil ik later worden?’ en de invloed 
van deze sleutelvragen op de beroeps- en/of opleidingskeuze van leerlingen die nog 
volop in de (late) puberteitsperiode zitten. 

Beroepskeuzeontwikkeling: een levenslang proces
De beroepskeuze is vanuit de ontwikkelingspsychologie een levenslang proces dat 
start in de vroege kleutertijd en zich ontwikkelt van basisschoolkind, naar adoles-
centieperiode volwassenheid en ouderdom, en wordt beïnvloed door persoonlijke en 
contextuele factoren (vgl. Gottfredson, 1981; Super, 1990; Super, Savickas, & Super, 
1996). In dit literatuuronderzoek werden minder artikelen aangetroffen over het basis-
schoolkind vergeleken met artikelen over beroepskeuzeontwikkeling van adolescen-
ten en volwassenen. Het bewustzijn voor een beroep begint al in de vroege kindertijd 
en vandaar dat het belangrijk is om al in de basisschool te starten met programma’s die 
het carrièrebewustzijn van de leerlingen tussen 10 en 11 jaar bevorderen (Hartung et 
al., 2005). Deze kinderen hebben een realistisch begrip van het werk dat volwassenen 
verrichten, de opleidingseisen en het salaris dat ‘past’ bij een beroep. Na hun 14e le-
vensjaar (vergelijkbaar met vmbo klas 3) krijgt hun beroepswens volgens Hartung et al. 
(2005) ook een negatieve lading, omdat de jonge adolescent langzamerhand inzicht 
verwerft in de negatieve aspecten die aan toekomstig werk zijn verbonden en bij hen 
groeit het inzicht in de eigen vaardigheden en de rol van de opleidingskeuze voor een 
bepaald beroep. 
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In hun literatuur review wijzen Hartung en collegae (2005) op het feit dat in weinig 
studies onderzoek is verricht naar de invloed van factoren als interesses, waarden 
en motivatie in interactie met omgevingsfactoren gericht op het verwerven van een 
beroepsmatig bewustzijn tijdens de kindertijd. Terwijl de beroepskeuzeontwikkeling 
al in de vroegschoolse educatie is begonnen! Onderzoekers veronderstelden dat ba-
sisschoolkinderen van 10 tot 12 jaar zich vanuit hun interesses en vaardigheden niet 
bezighielden met het doordenken van toekomstige beroepen en dus geen doelen op 
het gebied van beroepskeuze en –opleiding formuleerden. Pas als kinderen zelf regel-
matig binnen en buiten het gezin betaald werk verrichten (bijvoorbeeld kinderopvang, 
werken in de tuin, of andere handenarbeid) groeit de interesse voor een beroep en is 
volgens Hartung en collegae (2005) sprake van een keerpunt in de ontwikkeling van 
beroepskeuzes. 

Ontwikkelingsvooruitgang 
Als kinderen ouder worden zijn de ambities en verwachtingen van de kinderen meer 
in overeenstemming met hun vaardigheden, waarden en belangen, en houden zij re-
kening met omgevingsinvloeden (kansen en belemmeringen). De zekerheid van een 
juiste keuze neemt toe naarmate de leerling ouder wordt. Helaas zijn er weinig cohort-
studies verricht die de zekerheid (of stabiliteit versus verandering) in beroepskeuze 
hebben onderzocht (Hartung et al., 2005). Algemeen wordt aangenomen dat ambities 
voor een bepaald beroep verschuiven van op fantasie gerelateerde beroepen naar op 
realiteit gebaseerde beroepen. Jongens houden minder vast aan fantasie gerelateer-
de beroepen dan meisjes die meer op fantasie gebaseerd beroepsmatige aspiraties 
hebben (zie ook Gottfredson). 

Hartung et al. (2005) concluderen in hun review dat de beroepskeuzeontwikkeling veel 
eerder in het leven van het kind begint dan algemeen wordt aangenomen. Tegelijkertijd 
constateren zij in hun review dat wat kinderen leren over het werk en beroepen een 
diepgaand effect op hun keuzes als adolescenten en jonge volwassenen heeft. En 
uiteindelijk op hun beroepsloopbaan. Volgens de auteurs is hiervoor meer en syste-
matisch onderzoek nodig vanuit het perspectief van de levensloopontwikkeling en met 
focus op de vroegschoolse educatie en beroepsonderwijs. 

Wie ben ik?
Vmbo-leerlingen zijn bezig zichzelf te vormen en zoeken naar hun persoonlijke identi-
teit. Zij ontwikkelen hun zelfbeeld en zoeken naar antwoorden op vragen als ‘wie ben 
ik’, ‘wat kan ik’ en ‘wat wil ik later worden’; sleutelvragen binnen hun beroepskeuze-
ontwikkeling. Tegelijkertijd zijn het ideologische vragen en essentiële leerplanvragen 
(voor het ontwerp van het leerarrangement), gekoppeld aan de keuze van een be-
roepsopleiding waarvan technologie onderdeel uitmaakt. Bij het beantwoorden van 
deze vraag gaat het om het persoonlijk perspectief van leerlingen dat wordt gevormd 
door hun persoonlijk wereldbeeld, door hun eigen beleefde werkelijkheid, en door hun 
min of meer bewuste levensplan (Breeuwsma, 2005). Beroepskeuzes, hoe latent ook, 
laten zich inspireren door een veronderstelde werkelijkheid, waarin voor veel leerlin-
gen de grenzen met een verbeelde realiteit niet altijd scherp worden onderscheiden 
(Letschert, 2005). 

De theorie van Donald Super
Wetenschappers geven het ontwikkelingsproces van mensen in opeenvolgende sta-
dia weer, bijvoorbeeld in hiërarchisch geordende stadia van de ego-ontwikkeling door  
Erikson (1968) en Loevinger (1976); de stadia van de morele ontwikkeling door Kohl- 
berg (1981; 1984); de opeenvolgende stadia van de breinontwikkeling door Crone 
(2008). Voor de loopbaanontwikkeling ontwikkelde Super (1957; 1980) vanuit zijn ‘life 
span theory’ (levenslooptheorie) een fasemodel voor de individuele loopbaanontwik-
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keling. Volgens Super beïnvloeden de omgevingsfactoren (en context) de individueel 
‘levenslange’ loopbaan. Vanuit het perspectief van beroepskeuzerijpheid en de leeftijd 
van het individu volgen de fasen van Super elkaar hiërarchisch op. Bij iedere fase 
hoort een ontwikkelingstaak (Savickas, 1994). Super heeft zijn theorie gedurende zijn 
hele wetenschappelijke loopbaan aangepast en verbeterd; eerst ging hij uit van de 
beroepseisen, vervolgens integreerde hij in zijn fasemodel de levensloopontwikkeling, 
daarna het zelfbeeld en tenslotte de invloed van de sociale rollen in de levensloop-
baanontwikkeling (Super, Savickas, & Super, 1996). 

‘Life span, life space theory’
Zijn laatste fasemodel is de ‘Life span, life space theory’ en is één van de meest sa-
menhangende theorieën uit de vorige eeuw (Super, 1990). Super’s loopbaanmodel 
bestaat uit vijf levensfasen: groei, exploratie, verkenning, handhaving en terugtrekking; 
de fasen zijn als volgt:
• Groeifase (growth stage: 4 – 14 jaar) leerlingen ontwikkelen een beroepsmatig 

zelfbeeld van hun toekomstige loopbaan. Het gaat in deze groeifase om de ont-
wikkeling van attitudes, overtuigingen en competenties die van invloed zijn op hun 
beroepskeuze en loopbaanontwikkeling.

• Exploratiefase (exploration stage: 14 – 24 jaar) adolescenten verwerven informa-
tie over hun persoonlijke interesses en capaciteiten (beroepspreferentie) en over 
beroepen gericht op het maken van loopbaankeuzes, of willen hun loopbaan verder 
ontwikkelen en beroepskeuzes. 

• Vestigingsfase (establishment stage: 25 – 44 jaar) volwassenen willen op basis 
van hun zelfbeeld groeien en hun carrière uitbouwen in overeenstemming met de 
mogelijkheden binnen hun werk- en persoonlijk leven. In deze fase wordt de functie 
goed uitgevoerd en past het individu overeenkomstig de wensen van het bedrijf zijn 
zelfbeeld aan de organisatiecultuur aan.

• Handhavingsfase (maintenance of management stage: 45 – 60 jaar) waarin de 
balans tussen werk– en persoonlijk leven wordt opgemaakt. Hierbij gaat het om 
de vraag om in hun beroep te behouden, te verbeteren (o.a. door scholing) en te 
vernieuwen. 

• Terugtrekkingsfase (disengagement: 61+ jaar) waarin de oudere zich stap voor 
stap losweekt van zijn baan, beroep en organisatie en een nieuw zelfbeeld ontwik-
kelt. Het doorlopen van deze fasen gebeurt niet zuiver volgens de leeftijd maar ook 
in functie van de persoonlijkheid en de levensomstandigheden van een individu. 

Kritiek op de ‘Life span, life space theory’
Volgens Savickas (2002) ontwikkelt zich de loopbaan van een individu in een brede 
sociale context en binnen de sociale (werk)rollen die op hun beurt voortdurend binnen 
de (werk)omgeving worden aangepast en niet volgens het rigide ontwikkelingsproces 
van Super. De indeling van de loopbaanontwikkeling in fasen van Super is volgens 
Savickas een gesegmenteerde theorie, rigide opgebouwd en de opdeling van de loop-
baanontwikkeling in voorspelbare fasen gekoppeld aan leeftijden én aan traditionele 
levensgebieden (trouwen, kinderen krijgen en pensioneren) doet geen recht aan de 
huidige eisen van arbeid en samenleven. Binnen het fasemodel van Super wordt geen 
rekening gehouden met de grillige dynamiek van de huidige arbeidsmarkt en van de 
ontwikkeling van de ‘21st century skills’. Vaardigheden van hedendaagse werknemers 
anticiperen op nieuwe modellen van economische en sociale ontwikkeling; deze mo-
dellen verschillen sterk met fasen vanuit het ideaalbeeld van een industriële produc-
tiewijze (Ananiadou & Claro, 2009; OECD, 2011) en zijn vanwege de economische 
schommelingen minder voorspelbaar. Een loopbaan is eerder een graduele ‘flow’ van 
ontwikkeling, met verschillende taken die gaandeweg in de levensloop van een indivi-
du aan belang winnen en ook weer verliezen (Inkson, 2006) en matchen onvoldoende 
met hedendaagse carrièrecompetenties in een kennissamenleving (Kuijpers, 2003; 
Kuijpers & Scheerens, 2006). De huidige loopbanen zijn gericht op flexibele arbeids-



44

verhoudingen, mobiliteit, netwerken en een leven lang leren (Spijkerman & Admiraal, 
2000; Inkson, 2006), en de carrières van mannen en vrouwen verlopen niet planmatig 
volgens fasen en verschillen tijdens de levensloop van elkaar (Jackson, Wright, & Per-
rone-McGovern, 2010). Daarentegen heeft flexibilisering van arbeid en arbeidsverhou-
dingen vanuit het perspectief van de werknemer niet altijd voordelen. 

De theorie van Gottfredson
Gottfredson (1981; 1995) bouwt voort op de theorie van het zelfbeeld van Super en is 
samen met collega’s als Osipow (1990) en Pryor (1985) van mening dat de theorie van 
Super onvoldoende empirisch onderbouwd is. Gottfredson (1981) laat in haar ‘circum- 
scription (letterlijk afbakening van sociale ruimte van beroepen) and compromise (let-
terlijk inwisseling door beroepsvoorkeuren) theory’ (letterlijk een theorie van beroeps-
uitsluiting, compromissen sluiten en zelfverwerkelijking) zien dat loopbaankeuzes van-
uit de gender bepaald zijn en worden gekozen op basis van persoonlijke ervaringen en 
verwachtingen, cognitieve ontwikkeling, zelfbeeld en zelfvertrouwen, loopbaanambi-
ties en actieve participatie in netwerken. Stereotypische sekserollen en sociale klasse 
maken deel uit van het beroepskeuzeontwikkeling en beïnvloeden het zelfbeeld van 
het kind. Het ontwikkelingsproces om te komen tot een evenwichtige beroepskeuze 
verloopt volgens Gottfredson (1981) theoretisch als een verkenning langs de ‘velden’ 
(factoren) van het geslacht, de SES, opleiding van de ouders en de kwaliteitsnormen 
die aan een beroep worden gesteld. 

Vier fasen van cognitieve ontwikkeling van Gottfredson
Gottfredson (1981) beschrijft vier fasen van cognitieve ontwikkeling die het zelfbeeld 
van het kind veranderen. Bij iedere fase wordt een nieuw beroepsspecifiek element 
aan het zelfbeeld van het kind toegevoegd waardoor in de beroepskeuzeontwikke-
ling van het kind acceptabele alternatieven ontstaan die worden begrensd door (1) 
de sociale klasse van het beroep en (2) het verschil in sekse van het beroep (keuze 
voor mannelijke, of vrouwelijke beroepen). Het beroep van verpleegster is in westerse 
landen bijvoorbeeld een vrouwenberoep met een relatief hoog aanzien en het beroep 
van bouwvakker is een mannenberoep met een relatief laag aanzien. De indeling in 
leeftijdsfasen waarbij leerlingen zich verschillend oriënteren op beroepen is als volgt. 
De eerste fase vindt plaats tussen het 3e en 5e levensjaar van het kind. De kleuter 
fantaseert en ontwikkelt voorkeuren voor volwassen-rol-georiënteerde beroepen. Als 
de kleuter 5 jaar is worden zijn voorkeuren realistischer. De tweede fase vindt plaats 
als het kind 6 en 7 jaar oud is en wordt gekenmerkt door oriëntatie op sekse speci-
fieke beroepen (kapster en brandweerman). Door de veranderende rol van de vrouw 
in arbeid is het de vraag of de seksespecifieke voorkeuren van Gottfredson bij de 
huidige verhoudingen op de arbeidsmarkt nog geldig zijn. De derde fase vindt plaats 
tussen het 9e en 13e levensjaar van het kind, waarin oriëntatie naar sociale klasse 
plaatsvindt, en het kind zich bewust is van maatschappelijke en intellectuele verschil-
len bij de keuze van een beroep. De basisschoolleerling vergelijkt zijn competenties 
met die van zijn leeftijdsgenoten en ontwikkelt een beroepsbeeld: technicus, agrariër, 
onderwijzer of verpleegkundige. De vierde fase start vanaf 14e levensjaar en jonge 
adolescenten oriënteren zich op hun persoonlijke interesses, waarden, capaciteiten 
die hun voorkeuren voor beroepen bepalen. Naarmate leerlingen dus ouder worden, 
ontwikkelen zij volgens de theorie van Gottfredson een cognitief besef waarin zij leren 
betekenis te geven aan hun genetische erfenis (bijvoorbeeld sekse). Het beroepskeu-
zeontwikkelingsproces wordt vanuit de theorie van Gottfredson gekenmerkt als een 
proces van toenemende beroepsuitsluitingen en beroepskeuzeontwikkeling; beroep-
suitsluitingen komen op jonge leeftijd tot stand, hoe ouder men wordt hoe definitiever 
de beroepsuitsluiting is. 

Beroepskeuzeontwikkelingsmodel van Gottfredson
In Figuur 9 wordt de inperking weergegeven als resultaat van een progressieve ont-
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wikkeling van een zone van acceptabele alternatieven, afgebakend door grenzen die 
gerelateerd zijn aan het prestige en de seksetypering van het beroep. 

De hoge grens, ‘the tolerable-effort-boundary,’ laat de hoeveelheid inspanning zien 
waartoe een jongere bereid is om een beroep van dat ‘niveau van aanzien’ uit te oefe-
nen. De lage grens, ‘the tolerable-level-boundary”, is het laagste ‘niveau van aanzien’ 
waar een jongere genoegen mee neemt. ‘The tolerable sexe-boundary’ reflecteert 
naar de mate waarop mannelijkheid of vrouwelijkheid van een beroep door de jongere 
wordt geaccepteerd. Deze theorie van ‘boundary’ (begrenzing) geeft de grenzen aan 
waarbinnen de jongere acceptabele beroepen kiest of juist uitsluiten (feitelijk weg-
streept) op basis van onacceptabele alternatieven die de jongere vanaf de kindertijd 
(van 3 tot 13) heeft ontwikkeld. Vanaf de 13 jarige leeftijd ontwikkelt de jongere realisti-
sche beroepsbeelden en nemen alternatieve beroepen binnen de ‘zone of acceptable 
alternatives’ (zone van alternatieven) af en op 18 jarige leeftijd is het aantal alternatieve 
beroepen stabiel (Leung & Harmon, 1990). Daarnaast is de kans dat meisjes voor een 
mannelijk beroep kiezen op deze leeftijd groter, dan dat jongens voor een vrouwelijk 
beroep kiezen (Hannah & Kahn, 1989; Henderson, Hesketh, & Tuffin, 1988). 

Volgens de ontwikkelingspsychologische theorie van Gottfredson (1981, 2002) heeft 
de vmbo-leerling vanuit carrière- en opleidingsperspectief, en gebaseerd op geslacht, 
prestige en persoonlijk acceptabele zone, zijn opleidingskeuze begrensd. Typisch 
mannelijke beroepen en vakken als wiskunde, natuurkunde en techniek worden door 
hen als minder aantrekkelijk beschouwd (Berweger, Bieri Buschor, Keck Frei, & Kap-
pler, 2014). Veel vmbo-ers sluiten een beroepskeuze voor een technische opleiding 
uit. De onderzoekers Howard, Carlstrom, Katz, Chew, Ray, Laine en Caulum (2011) 
onderzochten op basis van de invloed van geslacht, sociaal-economische status, en 
ras de carrièreaspiraties van meer dan 22.000 leerlingen van 11 tot 16 jaar. In navol-
ging van Gottfredson concludeerden deze onderzoekers op basis van een longitudina-
le studie dat meisjes voor beroepen kiezen als actrice, fashion designer, schoonheids-
specialiste, dierenarts, fotografe, danseres, psychologe en onderwijzeres. Jongens 
echter kiezen voor beroepen als architect, politieagent, professioneel atleet, autotech-
nicus, computer programmeur, computer ingenieur, werktuigbouwkundig ingenieur en 
coach. Volgens de onderzoekers Howard et al. streven meisjes naar beroepen die 
meer onderwijs vergen, terwijl jongens naar een beroepscarrière streven die minder 

Figuur 9 Grenzen rond de zone van acceptabele alternatieven (Gottfredson in Inkson, 
2006)
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studie vereist. De theorie van Gottfredson op het gebied van sekseverschillen, SES en 
beroepsverwachtingen is nog steeds actueel. 

Redeneringsprocessen voor het maken van beroepskeuzes
De onderzoekers Howard en Walsh (2009) onderzochten welke niveaus in het rede-
neerproces (reasoning levels) leerlingen doorlopen om een beroepskeuze te maken. 
Zij hebben hiervoor het fasemodel ‘Conceptions of Career Choice and Attainment’ 
(CCCA) ontwikkeld. Leerlingen kiezen hun toekomstig beroep op basis van hun asso-
ciatie met helden, rolmodellen, of maken andere denkbeeldige combinaties (bijvoor-
beeld, astronaut prinses). Met behulp van hun fantasie denken leerlingen na over hun 
carrièrekeuzes zonder gebruik te maken van zelfreflectie. Vanwege hun cognitieve 
ontwikkelingsniveau zijn zij nog onvoldoende in staat om op basis van hun voorkeuren, 
vaardigheden en mogelijkheden informatie op te nemen en hun zelfbeeld te ontwikke-
len (Howard & Walsh, 2009). Binnen de zes niveaus van CCCA worden drie processen 
van cognitief redeneren onderscheiden: 
• Leerlingen van vijf tot zes jaar van niveau 1 en 2 maken in hun redeneringsproces 

gebruik van associatie en weten niet hoe zij kiezen (association approach). 
• Leerlingen van acht tot negen jaar van niveau 3 en 4 identificeren zich in hun rede-

neringsproces met persoonlijke interesses en kwaliteiten (interne behoeften) en met 
acties op het gebied van opleidingen en begrip van functie-eisen die zij nog nodig 
hebben (externe behoeften) om een beroepskeuze te maken (sequence approach).

• Leerlingen van elf tot twaalf jaar van niveau 5 en 6 maken in hun redeneringspro-
ces een beroepskeuze als resultaat van een dynamisch denkproces, zelfkennis 
en bewustzijn van hun persoonlijke eigenschappen als interesses, aangeboren 
vermogens, ontwikkelde vaardigheden, waarden en beschikbaarheid van werk op 
de arbeidsmarkt, baankenmerken en nieuwe perspectieven op het gebied van de 
werkgelegenheid, afgestemd op hun persoonlijke motivatie en kwaliteiten en kan-
sen (interaction approach). 

Belangrijk resultaat uit dit onderzoek is het feit dat de het causaal redeneren als on-
derdeel van de cognitieve ontwikkeling van het kind bijdraagt aan het maken van een 
evenwichtige beroepskeuze. Het redeneervermogen van leerlingen is gerelateerd aan 
het niveau om complexe loopbaanperspectieven te onderscheiden. Leerlingen vanaf 
twaalf jaar, bijvoorbeeld vmbo-leerlingen, moeten worden geholpen bij het ontdekken 
van hun persoonlijke interesses en ambities en hun redeneringen integreren in een 
veranderend arbeidsperspectief van werken en permanente persoonlijke ontplooiing 
(leerproces) als professional. 

 4.6 Beperkingen van LOB als ontwikkelingsproces

Ten gevolge van maatschappelijke invloeden en veranderingen in de perceptie van 
jongeren over beroepen kunnen volgens Spijkerman en Admiraal (2000) geen strakke 
en normatieve fases worden beschreven gebaseerd op enerzijds biologische groei en 
anderzijds op basis van socialisatie in de beroepsgemeenschap. De loopbaanpaden 
zijn niet lineair logisch uitgestippeld van school, werk naar pensionering (Campbell & 
Ungar, 2004). De arbeidsmarkt is dynamisch en onder invloed van de economische 
ontwikkelingen en concurrentieverhoudingen reageren bedrijven flexibel op wisselen-
de vragen uit hun omgeving en ook de verhoudingen tussen werkgevers en werkne-
mers zijn veranderd (Vondracek & Porfeli, 2002; Savickas, 2003). Ten gevolge van 
deze veranderingen krijgen bedrijven een platte structuur en de medewerkers meer 
professionele autonomie en verantwoordelijkheid (Gibson, 2004). Werknemers blijven 
niet meer bij dezelfde werkgever, maar veranderen sneller van baan (Clark, Severy, 
& Sawyer, 2004). De loopbaan is dus geen levenslange verbintenis aan een func-
tie, maar biedt mogelijkheden voor ontplooiing van competenties en creativiteit. De 
gefaseerde keuzeprocessen zijn functioneel in het analyseren van loopbaankeuzes, 
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maar voor de strakke fase-indeling is onvoldoende wetenschappelijke evidentie die het 
gebruik ervan rechtvaardigt (Spijkerman & Admiraal, 2000). Ten gevolge van de dyna-
miek op de arbeidsmarkt en veranderingen in beroepen zijn de beroepsbeelden van 
leerlingen steeds vager geworden; een belangrijke opdracht voor LOB om leerlingen 
te ondersteunen bij hun beroeps- en opleidingskeuze vooral op terreinen als techniek 
die onbekend voor hen zijn (Meijers, Kuijpers, & Bakker, 2006). 

Beperkingen matchings- en levenslooptheorieën
Tengevolge van dit grillige verloop van de loopbaanontwikkeling van een individu door 
globalisering van de arbeidsmarkt, en het perspectief van een levenlang leren gevoed 
door de kenniseconomie hebben de matchings- en levenslooptheorieën in kracht inge-
boet. Ze blijven echter bruikbaar, want je eigen loopbaanmogelijkheden verkennen, je 
keuzes toetsen aan de alledaagse praktijk en alternatieve keuzes zoeken zullen onder-
deel blijven uitmaken van de handelingspraktijk van leerlingen én van de LOB-prak-
tijk in het onderwijs. Savikcas heeft met collegae (2009) het levensloopmodel op de 
eerder genoemde ontwikkelingen aangepast in een ‘levensloopdesign’ (life designing 
paradigm) waarin een leerling actief participeert in zijn keuzeproces en de kans krijgt 
om op basis van zijn subjectieve interpretaties van de geobserveerde werkelijkheid in 
beroepen en opleidingen een eigen (arbeids)identiteit te ontwikkelen. Centraal in de 
LOB-interventies staan de subjectieve interpretaties die de leerling in een levensver-
haal construeert en waarop de studieloopbaanbegeleider reflecteert. Op basis van 
deze reflecties (informatie) stelt de leerling zijn levensverhaal geobjectiveerd bij. Ver-
volgens kunnen op basis van dit bijgestelde levensverhaal doelen worden geformu-
leerd en keuzealternatieven worden benoemd die uiteindelijk leiden tot een definitieve 
keuze die door de leerling uitgevoerd (geïmplementeerd) wordt. Het model van Savic-
kas en collegae heeft veel verwantschap met de LOB-lessen in het vmbo en mbo die 
geïnspireerd zijn op het werk van Kuijpers en Meijers, zie paragraaf 3.4. 

 4.7 LOB als leerproces

Binnen het perspectief van LOB als een leerproces wordt nagegaan hoe LOB is op-
genomen in het leerproces, aan welke loopbaancompetenties in het leerproces wordt 
gewerkt, en welke betekenis LOB heeft voor het micro-, meso- en macroniveau van 
een onderwijsinstelling. 

Leren
Binnen LOB wordt leren opgevat als een interactief proces waarin de leerling zelf een 
actieve rol vervult. Leerlingen moeten hierbij geactiveerd worden om hun eigen kennis 
vorm te geven. Zo’n leerproces moet volgens Volman (2006) aansluiten op kennis 
en vaardigheden die leerlingen in een eerder stadium hebben ontwikkeld. Dit is een 
sociaal constructivistisch leerproces dat binnen LOB plaatsvindt, waarin de leerling de 
kennis over zijn/haar beroepskeuzeontwikkeling binnen een sociale omgeving op een 
authentieke wijze construeert (Simons, 2000). Volgens de onderzoeker van der Werf 
(2005) gaat het bij het sociaal constructivistisch leren om drie belangrijke aspecten: (1) 
de leerling is zelf verantwoordelijk voor het construeren van kennis over LOB en moet 
het leerproces zelf doen en ervaren; (2) kennis en ervaring over LOB worden verworven 
in de beroepspraktijk en in de beroepsrijke contexten op school; (3) leren is een sociale 
activiteit en LOB wordt uitgevoerd in een sociale groep (een community of practice) 
waarin leerlingen op school als in bedrijven op basis van gelijkwaardigheid met elkaar 
samenwerken en door het uitwisselen van hun ervaringen, handelingsstrategieën en 
probleemoplossingen zich op hun toekomstig beroep of opleiding oriënteren. Deze sa-
menwerking leidt tot individuele kennis op het gebied van hun toekomstige loopbaan, 
en tot gedeelde kennis over beroepen en opleidingen. Het sociaal constructivistisch 
leerperspectief veronderstelt dat leerlingen ook verantwoordelijkheid durven te dragen 
in het LOB-leerproces, en zich open durven op te stellen over de persoonlijke beteke-
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nissen die zij aan het leerproces geven. Tenslotte focust het perspectief van LOB als 
leerproces op de leerling als individu, de omgeving van de leerling en de interactie tus-
sen de leerling en zijn/haar omgeving. Voor de studieloopbaanbegeleiders gaat het om 
de begeleiding van LOB-leerlingen bij hun individueel beroepsoriënterend leerproces 
dat is verankerd in een maatschappelijke context (Porath, 2014).  De resultaten uit dit 
leerproces cumuleren met de eerder beschreven leerresultaten uit de LOB-perspectie-
ven vanuit het interactie-, besluitvormings- en ontwikkelingsproces. 

LOB als leerproces
Leren binnen LOB is volgens Watson en McMahon (2005) een holistisch proces waarbij 
het denken, voelen, waarnemen van individuen verband houdt met ervaringen uit het 
verleden en de voortdurende interactie met de wereld waarin leerlingen op dat moment 
leven. Het begrip leren is volgens deze auteurs een continu proces dat plaatsvindt in 
de loopbaanontwikkeling van leerlingen en tegelijkertijd in interactie met de wereld 
van het werk en het verkennen van zichzelf. Loopbaanontwikkeling is een dynamisch 
leerproces, dat leidt tot een kritische constructie van het zelfbeeld (o.a. onderzocht 
door Gottfredson en Super), carrièrelooptijd (onderzocht door Super), self-efficacy 
en waarden. Helaas is de invloed op het zelfbeeld, carrièrelooptijd, self-efficacy en 
waarden op de loopbaanontwikkeling van kinderen zelden goed onderzocht (Watson 
& McMahon, 2005).

LOB en loopbaanleren
Kuijpers (2003, 2012) heeft in Nederland een belangrijke bijdrage geleverd om LOB 
te benaderen als onderdeel van het (onderwijs)leerproces. Kennis en inzichten uit de 
loopbaanbegeleiding van volwassenen, het ontwikkelen van loopbaancompetenties 
zijn door Kuijpers (2003, 2012) vertaald naar LOB (vo) en SLB (mbo en hbo). Kuijpers 
(2003) onderscheidt binnen LOB vijf loopbaancompetenties: capaciteitenreflectie (de 
beschouwing van capaciteiten die van belang zijn voor de loopbaan), motievenreflectie 
(de beschouwing van de wensen en waarden die van belang zijn voor de eigen loop-
baan), werkexploratie (het onderzoeken van werkmogelijkheden), loopbaansturing 
(het maken van weloverwogen keuzes, en het ondernemen van acties om werk en 
leren aan te laten sluiten bij eigen kwaliteiten en motieven en uitdagingen in werk), en 
ten slotte netwerken (het opbouwen en onderhouden van contacten gericht op loop-
baanontwikkeling). Een leerling die beschikt over deze vijf loopbaancompetenties en 
op het gebied van technologie een arbeidsidentiteit heeft ontwikkeld, zou zijn loopbaan 
beter kunnen vormgeven. Aldus de hypothese van Kuijpers en Meijers (2012a, 2012b).

Loopbaanleren
Door het onderwijs op micro-, meso-, en macroniveau zo in  te richten dat leerlingen 
en studenten loopbaancompetenties ontwikkelen kan een leerling of student een be-
stendige studie- en beroepskeuze maken. Meijers, Kuipers en Winters hebben in 2010 
een uitgebreide literatuurstudie gedaan naar LOB. Nauw verwant aan studiekeuze is 
het leerproces dat zich tijdens de loopbaan (lees tijdens de beroepsopleiding als ook 
daarna) van de student ontwikkelt. Dit zogenaamde ‘loopbaanleren’ wordt in de lite-
ratuurstudie van Meijers, Kuipers en Winters (2010) opgevat als een proces dat zich 
tijdens de loopbaanontwikkeling van de student afspeelt. Zij concluderen in hun litera-
tuurstudie dat loopbaanleren in het onderwijs positieve effecten heeft op schoolpresta-
ties en studieloopbaanontwikkeling. In de veelheid van theorieën en onderzoeken zijn 
volgens de drie onderzoekers twee soorten interventies effectief voor de verschillende 
doelen: laten ervaren op basis van eigen vragen (ofwel praktijk- en vraaggerichtheid 
van het onderwijs) en gesprekken hierover gericht op de toekomst in de vorm van een 
dialoog. Tegelijkertijd is het volgens hen onvoldoende duidelijk (1) welke vorm van 
begeleiding aansluit bij welk soort leerlingen en (2) hoe de verschillende vormen van 
begeleiding zich tot elkaar verhouden (Meijers et al., 2010). 
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Meijers en collega’s constateren vanuit de cognitief-rationele theorie van de beroeps-
keuze dat studenten veel minder rationeel kiezen dan in het onderwijs wordt aange-
nomen. De studie van Meijers en collega’s heeft veel betekenis voor het microniveau 
van het onderwijsproces van LOB (onder andere loopbaankeuzes en loopbaanleren). 
Hun studie focust op het verwerven van loopbaancompetenties en arbeidsidentiteit 
door het op gang brengen en houden van reflectieve leerprocessen van de eigen loop-
baan. Op mesoniveau schenken zij aandacht aan de organisatie van de leeromgeving 
en wordt gezocht naar kennis over het functioneren van leeromgevingen die zowel 
praktijkgestuurd als vraaggericht zijn. Op macroniveau verrichten Meijers en colle-
ga’s onderzoek naar de randvoorwaarden binnen de school, tussen scholen en tussen 
scholen en bedrijven, die ieder voor zich of gezamenlijk de intentie hebben een opti-
male loopbaanleeromgeving te creëren.

 4.8 Beperkingen van LOB als leerproces

Het maken van loopbaankeuzes is een complex proces! De keuze voor een technische 
opleiding of beroep is geen eenmalige gebeurtenis, maar een (leer)proces dat al in de 
basisschool is gestart en zich verder ontwikkelt in het vmbo en zich vervolgens door-
ontwikkelt in het mbo en hbo. Zelfsturing en het verwerven van loopbaancompetenties 
(Kuijpers, 2003) modereren dit leerproces. Leerlingen in het vmbo hebben moeite met 
het kiezen van een technische opleiding, omdat hun individuele loopbaancompeten-
ties nog onvoldoende ontwikkeld zijn. Bovendien is het ontwikkelen van loopbaancom-
petenties en arbeidsidentiteit een complex leerproces en heeft zelfsturing veelal een 
leerproces nodig dat niet alleen op basis van reflectie en reflecteren te bereiken is. 
Een goede reflectie vereist een aangepaste leeromgeving, methodiek en een evidence 
based didactiek (Luken, 2010). Een belangrijke kritiek op theorieën die uitgaan van 
zelfsturing in de loopbaan, is dat individuen uit lagere sociale milieus vooral compro-
missen sluiten waarbij ze zich laten leiden door waarden en normen van hun groep (de 
Beer & Schuyt, 2004). Daarnaast is er een aanzienlijke groep bij wie het ‘niet kunnen 
kiezen’ niet wordt veroorzaakt door een gebrek aan vaardigheid zich te oriënteren op 
mogelijkheden, maar door persoonlijke belemmeringen. Verschillende onderzoeken 
hebben aangetoond dat jongeren en jongvolwassenen verschillende loopbaanbar-
rières ervaren, zoals etnische of genderdiscriminatie, financiële problemen, houding 
van familie, dat ze een gebrek ervaren aan capaciteiten of scholingsmogelijkheden. 
Dit heeft invloed op hun toekomstwensen en hun uiteindelijke loopbaanprestaties. 
Om toekomstmogelijkheden voor leerlingen te vergroten, is het volgens de Social 
Cognitive Career Theory van belang om zelfvertrouwen van de leerlingen te vergro-
ten en belemmeringen en sociale druk van de omgeving bespreekbaar te maken.  
(Studie)-loopbaangesprekken zouden zich moeten richten op de bewustwording van 
en het omgaan met deze belemmeringen. Daarbij zijn niet alleen gesprekken, maar 
ook het organiseren van concrete ervaringen met arbeid en werken van belang voor 
het doorbreken van predisposities in de loopbaankeuzes van leerlingen (Mittendorff, 
den Brok, & Beijaard, 2010). Uit de LOB-projecten van de VO-Raad blijkt dat LOB 
binnen het vmbo nog geen gemeengoed is. Uit de ‘Rapportage Monitor LOB voor 
directies en decanen VO in 2014’ onderzocht door Kruiter, Dubbelman en Kooij (2015) 
van onderzoeksbureau Oberon blijkt dat 30% van de vmbo-scholen nog geen LOB-vi-
sie heeft ontwikkeld. En van die scholen die wel een LOB-visie hebben ontwikkeld, 
heeft 90% van de scholen deze visie schriftelijk vastgelegd. In hun visie beogen de 
vmbo-scholen te werken aan oriëntatie op het vervolgonderwijs (95%) en beroeps- 
oriëntatie (90%). Schoolleiders in het vmbo dragen de verantwoordelijkheid voor LOB, 
hetgeen door hun decanen minder ervaren wordt; zij voelen zich verantwoordelijk voor 
LOB. Ten aanzien van de uitvoering van de LOB-projecten zijn op een derde van de 
scholen docenten actief betrokken bij het uitvoeren van LOB-activiteiten; mentoren 
reflecteren  en voeren gesprekken met hun leerlingen; decanen houden zich met name 
bezig met informatieverstrekking aan leerlingen over bijvoorbeeld bezoeken van voor-
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lichtingsdagen, opleidingsexploratie en vervolgopleidingen; vakdocenten worden in-
gezet bij werkexploratie en reflectie van de leerling op het eigen kunnen. Samengevat 
in het vmbo is LOB in ontwikkeling, maar de doelen worden nog niet door alle scholen 
onderschreven en uitgevoerd. Ook de uitvoering van LOB-taken is divers en wordt 
vanuit verschillende docentrollen uitgevoerd.  

 4.9 Effectieve kenmerken en ontwerprichtlijnen van LOB vanuit   
    vier perspectieven

In deze paragraaf wordt een antwoord gegeven op deelvraag 2. De effectieve kenmer-
ken van LOB in volgorde van behandeling in het hoofdstuk zijn als volgt:
• LOB is een langdurig oriëntatieproces gericht op een toekomstige studie en loop-

baan dat al vroeg in het leven van ieder kind begint en wordt beïnvloed door eco-
nomische omstandigheden, arbeidsmarkt, gezin en het milieu van de leerling (Har-
tung et al., 2005; Luken, 2011, Meijers et al., 2010; ). 

• LOB bestaat uit interactie-, besluitvormings-, ontwikkelings- en leerprocessen (Po-
rath, 2014).

• LOB Interactieactoren uit schoolfunctionarissen (studieloopbaanbegeleiders, de-
canen, mentoren en docenten, ouders), uit het privéleven van de leerling (ouders, 
peers, buren en familieleden) en uit massamedia (tv, radio en internet) en beïnvloe-
den de beroepskeuzeontwikkeling en zelfbeeld van leerlingen op het gebied van 
techniek (Porath, 2014; Evers et al., 2006; Van den Berg et al., 2003; Nickel, 2010).

• Bij een effectieve LOB zijn docenten zich bewust van hun individuele waardeoriën-
tering in de communicatie met leerlingen over mannelijke en vrouwelijke beroepen 
(Nickel, 2010; Evers et al. 2006; Platform Bèta Techniek, 2014; Porath, 2014; Wat-
zlawick et al., 2001).

• Leerlingen kunnen een goede beslissing nemen over studie- of beroepskeuze als 
zij methodisch de voor- en nadelen van alle alternatieve keuzes en de gevolgen 
ervan kunnen overzien (Meijers, 2005).

• Leerlingen ontwikkelen en passen hun loopbaanvaardigheden tijdens het werk 
aan, waardoor hun carrièrekansen en –overgangen in school en arbeid verbeteren  
(Meijers et al., 2010; Savickas et al., 2009; Krieshok et al., 2009).  

• Binnen een effectief LOB-programma oriënteren leerlingen zich in de breedte, kun-
nen zij vervolgens beroepen kiezen, maar ook uitsluiten en reflecteren zij samen 
met hun docenten op hun persoonlijk studieloopbaanproces en –keuze (Savickas 
et al., 2009; Meijers et al., 2006; Meijers, et al. 2010; Mittendorff et al. 2009). 

• De loopbaanontwikkeling van adolescenten is effectief als LOB-docenten weten in 
te spelen op de dynamiek van de arbeidsmarkt en de ontwikkeling van 21st century 
skills die nodig zijn als competenties om deel te nemen in de hedendaagse ken-
nissamenleving (Savickas, 2002; Ananiadou & Claro, 2009; OECD, 2011; Inkson, 
2006; Kuijpers, 2003; Kuijpers & Scheerens, 2006, Spijkerman & Admiraal, 2000)

• LOB is effectief als LOB-docenten anticiperen op de verschillen in loopbaanfasen 
en levensloop van carrières van  mannen en vrouwen, de SES van leerlingen en de 
opleiding van hun ouders (Jackson et al., 2010, Gottfredson, 1981, 1995; Berweger 
et al., 2014; Howard et al., 2011).

• LOB is effectief als LOB-docenten kennis hebben van de cognitieve ontwikkeling 
over beroepsbeeldvorming van het jonge kind tot en met de overgang naar klas 2 in 
het vmbo en de invloed die deze cognitieve ontwikkeling heeft op LOB-ontwikkeling 
van de leerling in het vmbo en mbo (Gottfredson, 1981, 1995, 2002).

• LOB is effectief als LOB-docenten de fasen in cognitief redeneren van leerlingen 
onderkennen en tijdens de LOB-lessen adequaat kunnen inspelen op het cognitief 
redeneervermogen de subjectieve interpretaties van hun leerlingen door hun rede-
nering te integreren in de veranderende arbeidsperspectieven t.b.v. hun persoonlij-
ke ontplooiing (Howard & Walsh, 2009; Meijers et al., 2006).

• LOB als leerproces in het vmbo is effectief als docenten in hun onderwijs weten in 
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te spelen op de vijf loopbaancompetenties (capaciteitenreflectie, motievenreflectie, 
loopbaansturing,  werkexploratie en netwerken) die onderdeel zijn van het zoge-
naamde loopbaanleren en naast lessen in school ook hun leerlingen laten deel-
nemen aan concrete werkactiviteiten (Kuijpers, 2003, 2012; Meijers et al., 2010; 
Meijers, 2012a, 2012b; Mittendorff et al., 2010).

Uit deze literatuurstudie worden op het gebied van LOB de volgende ontwerprichtlijnen 
gedestilleerd:
• Het leerarrangement moet leerlingen inzicht bieden in eigen kwaliteiten en motie-

ven. Dit inzicht gebruiken zij actief voor studie- en werkexploratie. De volgende 
aspecten kunnen hier aan bijdragen:
1. Leerling weet bij begin van het leerarrangement hoe hij/zij staat tegenover een 

technisch beroep,
2. Leerling weet waar hij/zij staat in het studiekeuzeproces (oriënteren, verkennen, 

verdiepen, beslissen, commitment).
3. Leerling stelt een vervolgactieplan met mentor in kader van LOB.

• In de leerinhouden wordt rekening gehouden met een onderwijsaanbod waarin  
vmbo-leerlingen zichzelf vormen en zoeken naar hun persoonlijke identiteit. Zij krij-
gen gelegenheid hun zelfbeeld te ontwikkelen. Opdrachten worden ontwikkeld waar-
in leerlingen zich vragen stellen ‘wie ben ik’, ‘wat kan ik’ en ‘wat wil ik later worden’. 

• Leerlingen moeten in het leerarrangement aangezet kunnen worden tot het nemen 
van besluiten, dat betekent dat in het leerarrangement leerlingen studiekeuzes wor-
den opgenomen door leerlingen zich breed te laten oriënteren, richtingen en beroe-
pen kunnen uitsluiten en uiteindelijk kunnen kiezen uit een aantal ‘voor leerlingen in 
aanmerking komende’ beroepen. 

• Tijdens de voorbereiding wordt rekening gehouden met het micro-, meso-, en ma-
croniveau van het onderwijs. Het onderwijs wordt voorbereid zodat leerlingen en 
studenten loopbaancompetenties ontwikkelen en leerlingen voldoende gelegen-
heid krijgen om een bestendige studie- en beroepskeuze te maken en hen laten 
ervaren door eigen vragen te stellen (ofwel praktijk- en vraaggerichtheid van het 
onderwijs te verbeteren) en gesprekken hierover met leerlingen en studenten te 
voeren, gericht op de toekomst in de vorm van een dialoog.

• In het leerarrangement zijn opdrachten verwerkt die leiden tot dialogische gesprek-
ken. De volgende leerkracht gebonden aspecten kunnen bijdragen aan de kwaliteit 
van deze gesprekken:
1. Kent de achtergrond van zijn leerlingen. 
2. Snapt de relatie leerarrangement-lob.
3. Kan de loopbaancompetenties inbrengen in het onderwijsleerproces.
4. Docent kent zijn eigen scope t.a.v. techniek/ technologie (stereotypen) en bereid-

heid tot nieuwe inzichten.
5. Is zich bewust van sterke en zwakke kanten als coach.
6. Is bereid om daarover met collega’s te praten en te verbeteren.

• Het leerarrangement bevat representatieve beelden van mbo- en hbo-bedrijven. 
• In het leerarrangement construeert de leerling subjectieve interpretaties over tech-

nologie in een levensverhaal, waarop de studieloopbaanbegeleider reflecteert. Op 
basis van deze reflecties (informatie) stelt de leerling zijn levensverhaal geobjecti-
veerd bij. Vervolgens kunnen op basis van dit bijgestelde levensverhaal doelen wor-
den geformuleerd en keuzealternatieven worden benoemd die uiteindelijk leiden tot 
een definitieve keuze die door de leerling uitgevoerd  (geïmplementeerd) wordt.

• Tijdens de lessen van het leerarrangement wordt ervan uitgegaan dat de leerlingen 
en studenten (1) zelf verantwoordelijk voor het leerproces zijn en al onderzoekend 
en ontwerpend  bezig zijn; (2) dat hun kennis en ervaring over LOB wordt verworven 
in de beroepspraktijk en in de beroepsrijke contexten op school; (3) dat het leerpro-
ces samen met docenten, bedrijven en medeleerlingen ook een sociale activiteit 
is dat binnen hun sociale groep (een community of practice) wordt uitgevoerd; do-
centen en leerlingen op school als in bedrijven op basis van gelijkwaardigheid met 
elkaar samenwerken, en hun ervaringen uitwisselen en zich tegelijkertijd kunnen 
oriënteren op hun  handelingsstrategieën en probleemoplossingen.
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 5 Technologie in het onderwijs 
  

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de doorstroom van leerlingen binnen de beroeps-
kolom naar een technische opleiding. Vervolgens wordt aandacht besteed aan ontwer-
pend en onderzoekend leren, en worden didactische richtlijnen beschreven waarmee 
kennis, vaardigheden en attitudes van vmbo-leerlingen voor wetenschap en techniek 
worden verbeterd. Tenslotte worden de verschillende rollen van de docent omschre-
ven.

 5.1 Doorstroom naar technische opleidingen in de beroepskolom

Zowel in Nederland als in Europa is veel vraag naar technisch geschoolde medewer-
kers, terwijl weinig leerlingen kiezen voor een technisch beroep (OECD 2006, 2008). 
Recentelijk zijn In Nederland tal van programma’s ontwikkeld om de belangstelling van 
leerlingen in wetenschap en techniek te bevorderen (Platform Bèta Techniek, 2015). 
Veel van deze programma’s stimuleren meisjes en vrouwen voor een opleiding in de 
technische sector, omdat zij sterk ondervertegenwoordigd zijn (OECD, 2014). Dat 
betekent dat leerlingen in het vmbo door hun docenten, studieloopbaanbegeleiders 
en decanen beter voorbereid moeten worden op de mogelijkheden die een technisch 
beroep de leerlingen biedt, bijvoorbeeld een betere begeleiding op het gebied van 
loopbaanoriëntatie en - begeleiding, intensieve beroeps- en studiekeuze door een ge-
varieerd aanbod van verschillende profielen en keuzedelen (Berweger, Bieri Buschor, 
Keck Frei, & Kappler, 2014).

Versterking van LOB in het vmbo is een van de doelen van de invoering van profielen 
in het vmbo. De leerlingen van de gemengde en theoretische leerweg stromen procen-
tueel minder vaak door naar een technische opleiding in het mbo dan leerlingen van 
de basisgerichte en kadergerichte leerwegen, terwijl de doorstroom van havisten en 
vwo’ers met een beta-profiel (Natuur & Techniek en Natuur & Gezondheid) nog lager 
ligt dan bij de vmbo’ers (OC&W, 2014). Van het cohort 2007 stroomde gemiddeld 31% 
van alle vmbo-leerlingen door naar een technische mbo-opleiding (OC&W, 2014a), zie 
Figuur 10.

Figuur 10 Doorstroompercentages naar technische vervolgopleidingen of arbeids-
markt (bron: Factsheet OC&W, 2014, p. 2)
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Rond 80% van de jongeren met een mbo-diploma techniek (exclusief mbo-1) werkt 
in een bèta technisch beroep. Dit geldt voor 63% van de jongeren met een opleiding 
wo-techniek (OC&W, 2014b).

Wetenschap en techniekonderwijs volgens TechYourFuture
Het Centre of Expertise ‘TechYourFuture’, een samenwerking van Saxion, Universiteit 
Twente, Windesheim, het regionale vve, bo, vo en mbo, en het bedrijfsleven, ontwikkelt 
kennis om jongeren te stimuleren een weloverwogen, structurele keuze te maken voor 
een technische (vervolg)opleiding. De verkenningscommissie van TechYourFuture 
omschreef wetenschap en technologie In het vmbo als volgt: “Wetenschap en techniek 
is een manier van kijken naar de wereld. Wetenschap en technologie beginnen bij de 
verwondering: waarom is de wereld zoals zij is?” Vanuit die attitude komen vragen op 
of worden problemen gesignaleerd. De zoektocht naar antwoorden op die vragen en 
problemen leidt tot oplossingen in de vorm van kennis en/of producten. Deze oplossin-
gen roepen tegelijk nieuwe vragen op. Onderwijs in wetenschap en technologie stimu-
leert en bestendigt een nieuwsgierige, onderzoekende en probleemoplossende hou-
ding bij leerlingen. Het gaat om onderzoekend en ontwerpend leren, waarmee ‘21st 
century skills’ worden ontwikkeld zoals creativiteit, ondernemingszin, kritisch denken, 
kunnen samenwerken en ict-geletterdheid. Thema’s die daarbij aan bod komen zijn 
gezondheid, natuur en ruimte, technologie, leefomgeving (Osborne, 2013).

Vanuit bovenstaande begripsbepaling van wetenschap- en techniekonderwijs evenals 
vanuit de doelstelling om meer leerlingen te stimuleren om een techniekopleiding te kie-
zen moet er binnen de scholen aandacht zijn voor de didactische methodiek van onder-
zoekend en ontwerpend leren. Het model voor onderzoekend en ontwerpend leren van 
Graft en Kemmer (2007) is in deze studie uitgangspunt voor het ontwerp van leerarran-
gementen. De empirische evidentie om voor dit model te kiezen is als volgt. Het model is 
door de onderzoekers Graft en Kemmer (2007) ontwikkeld in opdracht van het Platform 
Bèta Techniek en is inmiddels in het basisonderwijs succesvol gebleken. Het model sluit 
aan bij het ontwikkelen van een positieve houding over technologie gericht op het kiezen 
van een technische houding, die ertoe leidt dat vmbo-leerlingen een technische vervolg-
studie kiezen in het mbo (Crawley & Black, 1992). De ontwikkeling van een positieve 
houding draagt bij aan de keuze van vmbo-leerlingen voor een technische opleiding in 
het mbo. Volgens Crawley en Black (1992) kozen leerlingen van het voortgezet onderwijs 
in Texas (van klas 8 tot en met 11) een technisch vak op basis van hun gepercipieerde 
attitude over techniek. Smith (2005) concludeerde in zijn onderzoek dat onderzoekend 
leren de leerresultaten van leerlingen positief beïnvloedt. In de internationale literatuur 
zijn er volgens Graft en Kemmers (2007) mede door de taal grote verschillen in opvat-
tingen over inquiry based learning. Ook in Talent4Tech werken vmbo-leerlingen in een 
open aanpak en wordt aangesloten bij de aanwezige kennis van leerlingen waardoor hun 
betrokkenheid wordt vergroot. De zeven stappenmethode van Graft en Kemmer (2007) is 
in Nederland binnen de techniekprojecten een beproefde methode gebleken.  

 5.2 Ontwerpend en onderzoekend leren

Ontwerpend en onderzoekend leren komen in veel opzichten overeen: het zijn beide 
activerende didactische werkvormen waarmee inhoudelijke (wetenschappelijke) kern-
concepten en (technische) inzichten worden opgedaan. Desondanks verschillen ze op 
een erg belangrijk aspect. Aan beide processen ligt namelijk een essentieel andere 
vraag ten grondslag, te weten een vraag naar een product (ontwerpen) respectievelijk 
een vraag naar kennis (onderzoeken) (de Beurs, 2003; in van Graft & Kemmer, 2007). 
Figuur 11 geeft weer welke fasen bij elke afzonderlijke methodiek horen, maar laat ook 
zien dat beide aanpakken overeenkomsten hebben. Ontwerpend- en onderzoekend 
leren hebben ieder zeven fasen met daarbij horende activiteiten (vgl. voor een uitvoe-
rige beschrijving de tabellen in het artikel van Graft & Kemmer, 2007).  
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Rol docent bij ontdekkend leren
Vergeleken met lessen waarin expliciete instructie plaatsvindt, heeft ontdekkend leren 
zonder hulp of begeleiding van de docent minimale effecten op de leerresultaten van 
leerlingen (Alfieri et al., 2011). Methodes van begeleid ontdekkend leren zorgen ervoor 
dat leerlingen actief worden betrokken bij het leerproces. Volgens Alfieri et al. (2011) 
bestaat een optimale aanpak van ontwerpend leren uit ten minste één van de volgen-
de aspecten: (1) Begeleide taken waarbij gebruik wordt gemaakt van een bewuste 
opbouw om leerlingen te assisteren. (2) Taken waarbij leerlingen hun ideeën en ge-
dachten moeten uitleggen en feedback door de begeleiders. (3) Taken die uitgewerkte 
voorbeelden bevatten om te laten zien hoe de taak succesvol kan worden uitgevoerd. 
Van Graft en Kemmer (2007) stellen dat de docent aandacht moet hebben: (1) dat leer-
lingen (mee)bepalen wat en hoe onderzocht of ontwikkeld wordt; (2) én dat er meerde-
re goede vragen, goede werkwijzen en goede uitkomsten bestaan. Tenslotte laat het 
onderzoek van Van Schaik, Oers en Terwel (2010) en van Kirschner, Sweller en Clark 
(2006) zien dat leerlingen die begeleid worden tijdens het samenwerkingsproces een 
beter begrip hebben ontwikkeld van het gebruik van modellen dan leerlingen die alleen 
de benodigde kennis en materialen kregen aangereikt. 

Rol docent bij de ontwikkeling van conceptuele kennis
Voor de ontwikkeling van conceptuele kennis van leerlingen geven van Graft en Kem-
mer (2007) enkele richtlijnen voor de rol van de docent, namelijk docenten moeten:
• Inzicht hebben in de verschillende preconcepties van leerlingen: herkennen van de 

leerdoelen, deze doelen proberen bij te sturen en het onderwijsaanbod hierop af te 
stemmen. 

• Een gestructureerd onderwijsprogramma aanbieden: het overzichtelijk maken van 
de onderwijsomgeving, leerlingen gericht voorwerpen en fenomenen laten obser-
veren.

• Leerlingen begeleiden door gebruik te maken van verschillende leermiddelen.
• Relevante ervaringen en experimenten selecteren, en leerlingen uitdagen om hun 

bestaande ideeën in te wisselen voor nieuwe. 
• Door leerlingen te observeren inzicht hebben in de competenties van leerlingen. 

Ontwikkeling conceptuele kennis
De bestaande concepten van leerlingen zijn het vertrekpunt waar het onderwijs met 
technologie op voortbouwt. Gilbert, Bulte en Pilot (2010) ondersteunen deze visie en 
stellen als voorwaarde dat de docent eerst moet achterhalen welke gedachten en 
denkpatronen leerlingen hebben als onderdeel van hun ‘bestaande concepten’. De 
instructie van de docent op de taak die de leerling moet gaan uitvoeren kan hierop aan-

Figuur 11 Overeenkomsten onderzoekend en ontwerpend leren (Graft & Kemmer, 
2007, p. 23).
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sluiten. Het onderzoekend leren van leerlingen vindt plaats in de educatieve context, 
en door actief te ontwerpen ontwikkelen leerlingen nieuwe conceptuele kennis. Een 
dergelijke educatieve context heeft vier kenmerken: 
• De setting van een belangrijke of typische gebeurtenis: sociaal-, ruimtelijk-, en tijds-

kader. 
• Gedragsomgeving: communicatie dat leidt tot betrokkenheid van leerlingen.
• Specifiek wetenschappelijk taalgebruik: ook grafieken en modellen.
• Extra situationele achtergrondkennis: waarmee wordt voortgeborduurd op voorken-

nis.

In het onderzoek van Esjeholm en Bungum (2012) en van Kirschner, Sweller en Clark 
(2006) wordt duidelijk dat leerlingen voorafgaand aan het ontwerpend leren geïnstru-
eerd moeten worden met kennis die zij nodig hebben voor onderzoekend en ontwer-
pend leren. Daarnaast moeten leerlingen voor het ontwerpproces expliciete instructie 
krijgen over de operationele technische principes die zij bij het ontwerpen voor een 
goed verloop van hun leerproces nodig hebben. Bij onderzoekend en ontwerpend le-
ren, bleek vooral de fase ‘testen en bijstellen’ sterk bij te dragen aan het creëren van 
ontwerpkennis. Tenslotte concludeert Cakir (2008) uit het onderzoek dat docenten 
meer nadruk moeten leggen op het proces van de wetenschap in plaats van alleen de 
inhoud. Volgens Cakir (2008) zijn studenten die het proces goed begrijpen eerder in 
staat om zich zelfstandig nieuwe kennis eigen te maken.

 5.3 Bevorderen van houding, interesse en motivatie van leerlingen

Het primaire doel van onderzoekend en ontwerpend leren is om de wetenschappe-
lijke houding van leerlingen te stimuleren en te ontwikkelen (van Graft & Kemmer, 
2007). De wetenschappelijke houding is een combinatie van vier gedragskenmerken 
bij leerlingen, samengevat: (1) een cognitief kritische opstelling; (2) een nieuwsgierige 
instelling; (3) een creatieve houding; (4) een sociaal-emotioneel stabiele houding. Hoe 
de houding, interesse en motivatie van leerlingen ten opzichte van wetenschap en 
techniek kan worden vergroot heeft een aantal onderzoekers bestudeerd. Een aantal 
resultaten van relevante studies wordt in het kader van de positionering van het onder-
werp van deze literatuurstudie beschreven. 

Methodiek onderzoekend leren
Onderzoeker Palmer (2008) concludeerde dat de methodiek van onderzoekend leren 
(zie Figuur 10) de situationele interesse bij leerlingen significant verhoogt. Hoewel 
situationele interesse wordt gezien als vergankelijk, heeft deze vorm van interesse 
voor techniek de potentie om te beklijven. Volgens Palmer leiden eerdere ervaringen 
van situationele interesse tot interesses voor de lange termijn. Daarbij wordt interes-
se gezien als een effectieve motivator. In Palmer’s onderzoek was ‘de nieuwigheid’ 
de voornaamste bron van interesse. Het construct nieuwigheid bestond in Palmer’s 
onderzoek uit de volgende variabelen: nieuwe leerervaring, verassing, of spanning en 
onzekerheid, en uit variatie. Andere belangrijke bronnen van interesse in dit onderzoek 
waren keuzevrijheid (autonomie, zelfdeterminatie) in de fase van het opzetten van het 
experiment, fysieke activiteit tijdens de uitvoeringsfase van het experiment, en sociale 
betrokkenheid. Situationele interesse van leerlingen die in Palmer’s onderzoek bij leer-
lingen werd geactiveerd had geen invloed op voorgaande of bestaande motiverende 
oriëntaties, bijvoorbeeld bij hoog of laag presterende leerlingen. 

Onderdelen die leerlingen motiveren
In de studie van Autio, Hietanoro en Ruismaki (2011) werden de elementen onderzocht 
die leerlingen motiveren een technische studie te kiezen. Het meeste effect op de mo-
tivatie van leerlingen werd gevonden in de vakinhoud, waarbij het product dat gemaakt 
gaat worden cruciaal is. Dit product moet leerlingen aanspreken. Ook deze onderzoe-
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kers wijzen net als Gilbert, Bulte en Pilot (2010), Graft en Kemmer (2007) en Alfieri 
et al. (2011) op de keuzevrijheid als een belangrijke motivatie voor het onderzoekend 
en ontwerpend leren. Vooral voor leerlingen van 15-16 jaar bevordert een hoge mate 
van autonomie de motivatie. Naast vakinhoud speelt de gehele onderwijsomgeving 
een rol in het volgen of kiezen van technisch onderwijs. Voldoende ruimte, materialen 
en kwalitatieve gereedschappen moeten aanwezig zijn. Gaan we uit van de variabele 
persoonlijkheid van leerlingen, dan zijn de interesses en behoeften van leerlingen be-
langrijke motivatiebronnen, dan hun competenties en fysieke vaardigheden. Tenslotte 
bleek dat het klassenklimaat en docent-leerling interactie (zie 4.1 in deze studie) van 
belang in het aantrekkelijk maken van de gehele onderwijsomgeving, terwijl dit klas-
senklimaat niet direct de motivatie van leerlingen beïnvloedt. 

Self-efficacy
Jin, Lawrenz, Lin en Hong (2012) gingen in hun onderzoek uit van vier variabelen die 
correleren met de variabele ‘toekomstig beoogde interesse in wetenschap’. Het ging 
hierbij om de volgende variabelen: (1) huidige interesse in wetenschap; (2) plezier of 
genoegen hebben in wetenschap; (3) ontwikkeling van het zelfbeeld; en (4) self-effica-
cy. Zelfbeeld wordt bepaald door de algemene percepties die een persoon heeft van 
zichzelf. Deze zijn gebaseerd op het verleden. Self-efficacy geeft het vertrouwen en de 
verwachting weer van een persoon over welke taken hij/zij succesvol kan uitvoeren in 
een specifieke context en is gericht op de toekomst (Bandura, 1986). Van alle vier de 
variabelen, heeft huidig interesses in wetenschap significant effect op de toekomstig 
beoogde interesse in wetenschap. Opvallend is dat beide affectieve factoren, huidige 
interesse en genoegen in wetenschap, een grotere invloed hebben op ‘toekomstig 
beoogde interesse in wetenschap’ dan de zelf gerelateerde cognities zelfbeeld en 
self-efficacy. Verder lieten de resultaten zien dat self-efficacy het meest relateerde 
aan wetenschappelijke competenties van leerlingen, maar opmerkelijk genoeg houden 
deze wetenschappelijke competenties van leerlingen geen verband met hun toekom-
stig beoogde interesse in wetenschap. De onderzoekers zelf suggereren dat affectieve 
en cognitieve wegen naar wetenschappelijke competenties divergent zijn en dat ze op 
verschillende manieren geactiveerd moet worden. Dit biedt volgens de onderzoekers 
Jin, Lawrenz, Lin en Hong (2012) indicaties dat docenten zouden moeten heroverwe-
gen om minder nadruk op prestaties te leggen en meer nadruk leggen op het genere-
ren van interesse in wetenschap. 

 5.4 Beperkingen van wetenschap- en techniekonderwijs

Alvorens onderzoekend en ontwerpend leren binnen wetenschap- en techniekonder-
wijs van meerwaarde kan zijn moet er aan een aantal voorwaarden worden voldaan: 
een rijke leeromgeving, een veilig (leer)klimaat, leerlingen moeten kunnen samenwer-
ken en discussiëren en leerlingen moeten kennis en vaardigheden hebben opgedaan 
op het gebied van: taalvaardigheid, rekenvaardigheid, schrijfvaardigheid en monde-
linge vaardigheid (Fisser, 2009). Dit betekent dat binnen een onderwijssetting kritisch 
gekeken moet worden naar de huidige en benodigde leeromgeving. Materialen zoals 
meetinstrumenten, gereedschappen, materialen en objecten om mee te experimente-
ren of te ontwerpen, boeken en andere informatiebronnen moeten aanwezig zijn (Au-
tio, Hietanoro & Ruismaki; 2011). De voorwaarde ‘samenwerken en discussiëren met 
elkaar’ zijn vaardigheden die niet binnen iedere onderwijsinstelling voor voortgezet 
onderwijs een prominente plek innemen. Toch is het voor docenten die de didactiek 
van onderzoekend en ontwerpend leren hanteren, van belang om voorafgaand aan de 
lessen tijd in te plannen om deze vaardigheden bij de leerlingen te ontwikkelen (Os-
born, 2007). Tenslotte is de rol van leerkracht binnen onderzoekend en ontwerpend 
leren cruciaal. Gebleken is dat veel leraren bij de uitvoering van onderzoekend en ont-
werpend leren moeite hebben met het begeleiden van het onderwijsproces (Van Graft 
& Kemmers, 2007; Severiens, 2010). Oorzaak lijkt te liggen in de beperkte ervaring 
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van docenten om als onderzoeker tijdens het onderzoeksproces kennis te genere-
ren. Daarbij hebben veel zittende docenten geen onderzoekservaring omdat ze geen 
onderzoek in hun opleiding hebben gehad, laat staan dat zij technisch ontwerpers 
zijn. De kennis, vaardigheden en houdingen van docenten waarmee effectief onder-
zoekend en ontwerpend leren uitgevoerd kan worden, zou moeten worden geoptima-
liseerd. Voor het optimaliseren van het leerproces en de ontwikkeling van leerlingen 
dient de docent zelf bewust vaardig te zijn in onderzoekend en ontwerpend leren, 
kennis over de onderwerpen te hebben en over interactievaardigheden te beschikken 
(Van Graft en Kemmers, 2007; Severiens, 2010). 

 5.5 Effectieve kenmerken en ontwerprichtlijnen van technologie 
    in onderwijs

In deze paragraaf wordt een antwoord gegeven op deelvraag 3. De effectieve kenmer-
ken van technologie in onderwijs in volgorde van behandeling in het hoofdstuk zijn als 
volgt:
• Ontwerpend- en onderzoekend leren is een beproefde onderwijsmethode op basis 

waarvan (ook) in het vmbo leerarrangementen ontwikkeld kunnen worden die aan-
sluiten bij het ontwikkelen van een positieve houding over technologie en passen in 
een ketenaanpak vmbo-mbo-hbo (Graft & Kemmer, 2007; Crawley & Black, 1992).

• Ontwerpend en onderzoekend leren heeft maximale effecten als een docent de 
leerlingen een rijk leerklimaat biedt, hen in het leerarrangement expliciet onder-
wijst en leerlingen in het onderwijsleerproces een actieve rol krijgen (Esjeholm & 
Bungum, 2012; Alfieri et al., 2011; Graft & Kemmer, 2007; Van Schaik et al., 2010; 
Kirschner et al., 2006; Fisser, 2009).

• Effectieve docenten die de didactiek van ontwerpend en onderzoekend leren in hun 
onderwijspraktijk toepassen hebben ervaring als onderzoeker in een onderzoeks-
proces (Severiens, 2010).    

• Een effectieve docent op het gebied van technologie en onderwijs weet hoe zijn 
leerlingen denken over technologie, kent hun denkpatronen en sluit met zijn instruc-
tie hierop aan (Gilbert et al., 2010).

• Een effectieve docent benadrukt naast de inhoud van technologie ook het proces 
dat technologie binnen het leerarrangement inneemt (Cakir, 2008). 

• Een effectieve docent motiveert zijn/haar leerlingen door leerlingen te interesseren 
voor de vakinhoud van technologie, hun autonomie te geven tijdens het leerproces 
en hen een product te laten maken als onderdeel van het leerarrangement (Autio et 
al., 2011; Gilbert et al., 2010; Graft en Kemmer, 2007; Alfieri et al., 2011).

• Effectieve technologie docenten moeten binnen het leerarrangement meer nadruk 
leggen op het genereren van interesses in technologie en minder nadruk op presta-
ties (Jin et al., 2012).

Uit deze literatuurstudie worden op het gebied van technologie in het onderwijs de 
volgende ontwerprichtlijnen gedestilleerd:
• Het te ontwerpen onderwijsproduct rondom technologie spreekt leerlingen aan en 

het ontwerpen vergt fysieke activiteit (je moet het doen).
• Een technisch bedrijf geeft leerlingen een realistische opdracht.
• Leerlingen bepalen (mee) wat en hoe binnen technologie onderzocht of ontwikkeld 

wordt en beseffen dat er meerdere goede vragen, goede werkwijzen en goede uit-
komsten bestaan; testen en bijstellen maakt onderdeel uit van het ontwerpproces.

• De leerling is co-ontwerper.
• Er is voldoende ruimte, materialen en kwalitatieve gereedschappen (schriftelijke 

opdrachten, evaluatievragen enz.).
• In de begeleide taken is gebruik gemaakt van een bewuste opbouw. 

- In een van de taken expliciteren leerlingen en de docent hun beelden van techno-
logie en technische beroepen
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- Het zijn taken waarbij leerlingen hun ideeën en gedachten over een technisch 
ontwerp moeten uitleggen en feedback krijgen van de begeleider.

- Taken op het gebied van technologie hebben uitgewerkte voorbeelden om te la-
ten zien hoe de taak succesvol kan worden uitgevoerd.

- Er is een expliciete instructie over het operationele technische principe dat in het 
leerarrangement door leerlingen uitgevoerd moet worden.

- Er is begeleiding tijdens het samenwerkingsproces en de verschillende rollen van 
de leerlingen zijn benoemd.

- Taken vergen inzet, doorzettingsvermogen en zelfdiscipline van leerlingen.
- Taken geven inzicht in persoonlijke kwaliteiten en motieven (kwaliteiten- en mo-

tievenreflectie) van de leerling.) Er zijn periodieke voortgangsevaluaties om hier-
mee de mate vast te stellen waarin leerlingen hun talenten ontwikkelen.

- De lessen bevatten ervaringen met- en gespreksmomenten over aan het product 
gerelateerde opleidingen, beroepen en beroepssituatie (beroepsrijke context). 
Dit inzicht gebruiken leerlingen actief voor studie- en werkexploratie, ook na af-
loop van het arrangement (loopbaansturing). 

- Leerlingen ervaren het onderwijs als een sociale activiteit en vormen samen met 
hun docent(en) en werknemers van een technisch bedrijf (netwerken) een com-
munity of practice; op basis van gelijkwaardigheid werken zij met elkaar samen; 
wisselen hun ervaringen, handelingsstrategieën en probleemoplossingen uit; en 
oriënteren zich op hun toekomstig beroep of opleiding. 

• In het technisch leerarrangement werken docenten die:
- Zelf bewust vaardig zijn in onderzoekend en ontwerpend leren, kennis hebben 

over de onderwerpen en beschikken over interactievaardigheden.
- Inzicht hebben in de verschillende preconcepties van leerlingen: waardoor zij 

deze kunnen herkennen en proberen bij te sturen, maar waar zij ook het aanbod 
op kunnen afstemmen. 

- Een gestructureerd onderwijsprogramma aanbieden: het overzichtelijk maken 
van de onderwijsomgeving, leerlingen gericht voorwerpen en fenomenen laten 
observeren.

- Leerlingen begeleiden door gebruik te maken van verschillende leermiddelen.
- Relevante ervaringen en experimenten selecteren, en leerlingen uitdagen om 

hun bestaande ideeën in te wisselen voor nieuwe. 
- De bij de taken behorend (techniek georiënteerd) begrippenkader overbrengen 

en voortborduren op voorkennis.
- Leerlingen observeren om inzicht te verkrijgen in de competenties van leerlingen. 
- In de interactie met leerlingen een positieve houding uitstralen en tijdens hun 

lessen een goede relatie onderhouden met hun leerlingen (de betrokkenheid van 
hun leerlingen stimuleren).

- Voorafgaand aan het groepswerk de rollen van leerlingen definiëren, met hen 
regels afspreken, hen duidelijke instructies geven en de leerlingen, op basis van 
expliciete beoordelingscriteria die aansluiten bij de uitgevoerde taken, evalueren.

- Gebruik maken van dialogisch onderwijs, dialogische gespreksvoering. Hiermee 
zicht krijgen op het kennis- en taalniveau van de leerling over het onderwerp 
en de leerling daar betekenis aan toe laten kennen, ook als beroepsperspectief. 
Communicatie leidt tot betrokkenheid. 
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 6 Samenvatting 
  

Loopbaanoriëntatie en –begeleiding ter bevordering van talentontwikkeling en 
techniek in het beroepsonderwijs

Probleemstelling
Volgens het ‘Nationaal Techniekpact 2020’ kan de Nederlandse welvaart op peil blij-
ven (of zelfs worden vergroot) als meer mensen een techniekopleiding afronden. De 
doorstroom van getalenteerde vmbo-leerlingen naar een technische mbo- en hbo-op-
leiding is niet optimaal, aldus de HBO-Raad in 2013. Docenten hebben een scha-
kelfunctie in het laten doorstromen van leerlingen in de beroepskolom. Helaas ont-
breekt het bij docenten aan kennis over ontwerp, uitvoering, evaluatie, en verbetering 
van longitudinale onderwijsprogramma’s als doorlopende leerweg in de beroepsko-
lom, waardoor hun schakelfunctie onvoldoende uit de verf komt. Professionalisering 
van docenten op het gebied van de doorstroom van getalenteerde leerlingen binnen 
een vmbo-mbo-hbo programma is nodig om deze trajecten op regionaal niveau en 
samen met bedrijven en onderwijsinstellingen te ontwerpen. Docenten professiona-
liseren zich informeel in professionele communities (docentenontwerpteams) als zij 
actief betrokken worden bij het ontwerp van techniek gerelateerde leerarrangementen 
voor vmbo- en mbo-leerlingen.  

Onderzoeksvraag
Het algemeen doel van deze literatuurstudie is een onderbouwde bijdrage te leveren 
voor het formuleren van ontwerprichtlijnen voor de ontwikkeling van een prototype, 
gebaseerd op evidente kenmerken van de thema’s ‘talentontwikkeling’, ‘loopbaanori-
entatie en -begeleiding’ en ‘technologie in het onderwijs’. 

De centrale onderzoeksvraag van deze literatuurstudie is:
‘Wat zijn effectieve kenmerken van talentontwikkeling, loopbaanoriëntatie – en bege-
leiding, en onderwijs in technologie om vmbo-leerlingen van de gemengde- en theo-
retische leerweg, en mbo-leerlingen van alle sectoren goed voor te bereiden op de 
keuze van respectievelijk een mbo- en een hbo-opleiding waar technologie onderdeel 
van uitmaakt?’

Methode
Deze literatuurstudie is systematisch uitgevoerd en verloopt stapsgewijs volgens een 
vast protocol van zeven fases, namelijk: 1. Vaststellen van een lijst met zoektermen. 2. 
Het combineren van meerdere zoektermen. 3. Database samenstellen en bespreken 
op beschikbaarheid, kwaliteit, toegankelijkheid en met focus op het doel van het on-
derzoek. 4. Resterende en relevante publicaties selecteren door verfijning in de selec-
tie van de literatuur. 5. De studies inhoudelijk coderen. 6. Analyseren van de studies. 
7. Uitschrijven van de literatuurstudie en conclusied trekken.
 
Talentontwikkeling
Talenten van vmbo-leerlingen en van mbo- en hbo-studenten ontwikkelen is een bij-
zonder doel binnen Talent4Tech. Een belangrijk middel in deze studie om talenten 
te ontwikkelen (hoofdstuk 3) is loopbaanoriëntatie en –begeleiding (hoofdstuk 4) dat 
binnen de context van wetenschap en techniek (hoofdstuk 5) wordt uitgevoerd. Zowel 
binnen de Europese Unie als bij de Nederlandse overheid moet Nederland weer één 
van vijf sterkste kenniseconomieën worden en aandacht voor talentontwikkeling van 
individuele leerling of studenten in de onderwijspraktijk kan daar positief aan bijdragen.
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Binnen het bestaande continuüm van de vele definities van ‘talent’ worden twee kern- 
opvattingen onderscheiden. Bij de eerste opvatting over talent wordt uitgegaan van 
de exclusieve benadering van talenten gericht op een selecte groep van leerlingen 
en studenten. De tweede opvatting gaat uit van de inclusieve benadering hetgeen 
inhoudt dat alle leerlingen en studenten talenten hebben/zijn. Het plan van aanpak 
van talentontwikkeling van de Nederlandse overheid hanteert de brede definitie van 
talentontwikkeling, letterlijk: ‘Talent is het vermogen om uit te blinken in een of meer 
vakken of vaardigheden. Dat vermogen is niet alleen aangeboren, het is vaak ook een 
zaak van oefening en doorzettingsvermogen. Toptalenten zijn overal in het onderwijs 
te vinden en blinken uit op cognitief, praktisch, technisch, creatief of sociaal gebied. 
Voor de talentvolle vmbo gt-/tl-leerling draait het om talent voor ‘vakmanschap’ met als 
einddoel de ‘toonaangevende beroepsbeoefenaar’.

De individuele talentontwikkeling is een longitudinaal ontwikkelingsproces dat al bij 
het zeer jonge kind is ingezet. De talentontwikkeling heeft vooral betrekking op de 
motivatie, het aspiratieniveau, de interesse en de interesse voor beroepen. Daarnaast 
moet bij individuele verschillen tussen leerlingen ook rekening worden gehouden met 
sekseverschillen. Meisjes hebben over het algemeen minder vertrouwen in hun eigen 
capaciteiten dan jongens. De individuele talentontwikkeling kan optimaal plaatsvinden 
als condities op micro-, meso-, en macroniveau van het onderwijs goed op elkaar 
zijn afgestemd. Op microniveau speelt de docent een cruciale rol in het prikkelen van 
de nieuwsgierigheid van de leerling, het vragen naar inzet, doorzettingsvermogen en 
zelfdiscipline van de leerling en tenslotte het uitdagen van de leerling zodat hij zijn tijd 
op een gemotiveerde manier besteedt. Op mesoniveau staat de organisatie van het 
curriculum centraal. De condities hierbij voor duurzame talentontwikkeling betreffen 
ruimte voor extra onderwijsonderdelen, keuzeruimte om in te spelen op verschillen 
in belangstelling van leerlingen, mogelijkheden voor verdieping en verbreding, ver-
snellingsmogelijkheden en de mogelijkheid om gebruik te maken van externe onder-
wijsactiviteiten bij bijvoorbeeld andere onderwijsinstellingen. Op macroniveau zijn de 
mogelijkheden om in het vervolgonderwijs te leren en te werken cruciaal. Het gaat 
dus om onderwijsbeleid waarin ontschotting en vervlechting met het voorgaande en 
volgende onderwijs centraal staan.

In het Gedifferentieerd Model van Begaafdheid en Talent (afgekort GMBT) van Gagné 
wordt een tweedeling gemaakt tussen begaafdheid en talent. Begaafdheid is volgens 
hem een aangeboren vermogen (aanleg) dat tot uiting komt in minstens één begaafd-
heidsdomein (ability domein). Gagné beschouwt talent als een buitengewone beheer-
sing van een systematisch ontwikkeld vermogen (aanleg) die hij competenties noemt 
(kennis en vaardigheden). Gagné definieert talentontwikkeling als een proces waar-
in een geleidelijke transformatie plaatsvindt van iemands begaafdheden in talenten. 
Deze drie componenten begaafdheid, talent en talentontwikkelingsproces vormen het 
‘basic trio’ van GMBT. Twee extra componenten vullen het ontwikkelingsproces (LP) 
binnen de theorie aan: intrapersoonlijke katalysatoren (IC) en omgevingskatalysatoren 
(EC). De factor toeval of geluk ‘chance’ (CH) speelt eveneens een rol in het GMBT. 
Om vanuit een natuurlijke aanleg competenties te ontwikkelen moet het leerarrange-
ment aan zes voorwaarden voldoen: (1) Het leerarrangement moet qua moeilijkheids-
graad verschillen van het reguliere onderwijsaanbod. (2) Operationaliseerbare doelen 
die leerlingen uitdagen en basis waarvan zij hun leerproces in deelprocessen (-doelen) 
kunnen opsplitsen zonder het zicht te verliezen op hun leerresultaten. (3) Leerlingen 
worden op basis van hun behaalde resultaten uitgekozen (geselecteerd) om aan het 
leerarrangement deel te nemen. (4) Leerlingen moeten meer dan een dagdeel aan het 
leerarrangement werken (tussen de 7 en 10 uur).  (5) Periodieke voortgangsevaluaties 
om hiermee de mate vast te stellen waarin leerlingen hun talenten ontwikkelen. (6) Ver-
snellingstrajecten aanbieden binnen het leerarrangement gericht op individuele moge-
lijkheden van de leerling. Talentontwikkeling neemt toe naarmate het leerarrangement 
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aan meer dan één van bovenstaande zes voorwaarden voldoet. 

Heller sluit met zijn Multifactorenmodel aan op het model van Gagné. Gardner ont-
wikkelde het ‘model van meervoudige intelligentie’ en in zijn theorie gaat hij er van 
uit dat meerdere deelprocessen gezamenlijk de intelligentie van een individu vor-
men. Hij maakt een onderscheid tussen cognitieve vaardigheden als vorm van intel-
ligentie (taal, wiskunde, ruimtelijk inzicht) en interpersoonlijke vaardigheden (muziek,  
lichaamsbeheersing, zelfkennis en kennis over natuur en milieu). 
Het onderzoekscentrum Science Education and Talent Development (SETD) heeft in 
samenwerking met docenten en onderzoekers van de Universiteit Twente en het Ken-
nis- en Experisecentrum Tech Your Future een raamwerk ontwikkeld als instrument 
om de ontwikkeling van individuele leerlingen te volgen. Het raamwerk kan als een 
checklist worden gebruikt die binnen het domein van ‘technologie in het onderwijs’ 
verbonden zijn met de pijlers: talenten, houding, leermotivatie en zelfbeeld van de 
leerling. Ook is het raamwerk geschikt om projecten op het gebied van wetenschap en 
techniek kritisch te volgen. 

Belangrijk bij de ontwikkeling van talenten van leerlingen en studenten is het potentieel 
aan talenten die leerlingen en studenten hebben bij de vraag of zij ook daadwerkelijk 
gaan excelleren. Het gaat hierbij om de volgende indicatoren: (1) motivatie, (2) mindset 
met betrekking tot ontwikkeling en (3) persoonlijkheidskenmerken als voorspellers van 
de kans dat aanwezig talent ontwikkeld zal worden. Motivatie speelt een belangrijke 
rol om dat talent tot ontwikkeling te laten komen. Excellentie kan worden beschouwd 
als het resultaat van talent en hard werken. Daarnaast speelt de mate waarin studen-
ten zichzelf ontwikkelbaar vinden (growth mindset) een grote rol. Er is nog niet zoveel 
onderzoek gedaan naar op welke wijze persoonlijkheid gebruikt kan worden als voor-
speller voor de ontplooiing van talent. 

Studenten die aan een excellentieprogramma deelnemen lijken meer te leren, omdat 
zij meer nadenken dan op basis van hun directe ervaringen. Ook stellen excellente 
leerlingen hoge eisen aan hun docenten. Hierdoor blijven zij hun docenten intellectu-
eel uitdagen en dwingen scherp te blijven en het vak bij te houden.

Loopbaanoriëntatie en –begeleiding
Loopbaanoriëntatie- en ontwikkeling zijn vanuit vier perspectieven bestudeerd: (1) in-
teractieproces; (2) besluitvormingsproces; (3) ontwikkelingsproces; en (4) leerproces. 
Binnen het perspectief van het interactieproces is nagegaan welke belangrijke inter-
actie-actoren leerlingen beïnvloeden bij hun opleidingskeuze, hoe onbewuste waar-
deoriënteringen van deze interactie-actoren het keuzegedrag van leerlingen beïnvloe-
den en wat dit onbewuste beïnvloedingsproces betekent voor het onderwijs. Voor de 
beroepskeuze is het van belang dat het beroepsbeeld en de persoonlijke kennis over 
het beroep, maar ook de voorwaarden waaronder het werk verricht moet worden over-
eenstemmen met het zelfbeeld van de jongeren. Het zelfbeeld van jongeren wordt 
onbewust beïnvloed door de genderrol van ouders en docenten en hun ervaringen 
binnen de gezinspatronen waarvan zij deel uitmaken (traditionele versus open gezin-
nen). De wijze waarop thuis en in de maatschappij over arbeidsverdeling wordt ge-
communiceerd (huishoudelijk werk en technisch onderhoudswerk aan het huis) en de 
wijze waarop de dialoog over de beroepskeuzeontwikkeling wordt gevoerd, klinkt de 
houding door over mannelijke of vrouwelijke beroepen. Voor een goede beroepskeuze 
moet het zelfbeeld van de jongere congruent zijn met zijn/haar beroepsverwachtingen 
en op basis van het zelfbeeld en de cognitieve beslissingscriteria nemen jongeren 
alternatieve beroepen waar en kunnen zij deze beroepen op hun waarde analyseren. 
Dat betekent dat geen gebruik moet worden gemaakt van persuasieve en kennis ver-
spreidende communicatie (die roepen bij jongeren alleen maar weerstanden op om 
juist niet voor een technisch beroep te kiezen), maar moeten docenten met elkaar 
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en tegenover hun leerlingen een intensieve en waardevrije dialoog over technologie 
voeren. 

Binnen het perspectief van het besluitvormingsproces wordt nagegaan welke varia-
belen de beroeps- en/of opleidingskeuze van leerlingen beïnvloeden. Drie besluitvor-
mingsprocessen die van toepassing zijn op het beroepsonderwijs worden in deze lite-
ratuurstudie aangehaald. Het eerste besluitvormingsproces is matching, het tweede is 
behavioral discion making, afgekort BDM en het derde is de theory of planned beha-
vior. In de matchingstheorieën gaat het in algemene zin om de match tussen de per-
soonlijke kenmerken van de leerling (en na de opleiding als beroepsbeoefenaar), hun 
interesses, waarden die zij nastreven, vaardigheden en kenmerken van een bepaalde 
studie of beroep. Een belangrijke andere variabele die van invloed is op het realiseren 
van een match is de werkomgeving van de arbeid die verricht wordt. In diverse studies 
wordt kritiek geuit op deze en andere matchingstheorieën.  Een van de studies betreft 
het beroepskeuzemodel gebaseerd op gedragsmatige besluitvormingsprocessen (be-
havioral decision making, afgekort BDM). BDM bestaat uit twee belangrijke processen: 
(1) Selectie van de beslissingsstrategie volgens vier keuzedoelen: het maximaliseren 
van de nauwkeurigheid van het besluit, het minimaliseren van de cognitieve inspan-
ning, het minimaliseren van negatieve emoties, en het maximaliseren van juistheid van 
genomen besluit. (2) Ontwikkeling van situatie specifieke voorkeuren, die reflecteren 
op irrelevante taken en contextfactoren in de vorm van een evaluatiemodus. Een an-
dere studie als reactie op de matchingsstudies is gebaseerd op de theory of planned 
behavior. Deze studie toegepast in het vmbo, mbo en hbo integreert in het besluit-
vormingsmodel variabelen op het niveau van de gedragsattituden en op het niveau 
van de subjectieve normen. In het beschreven besluitvormingsmodel ontwikkelen zich 
onder invloed van de achtergrondvariabelen (een soort van filter) waarvan de variabe-
len interacteren met de omgeving, twee studieloopbaanprocessen: (1) beeldvorming 
rondom de studiekeuze en (2) de intrinsieke motivatie voor de keuze van een studie. 
Het zelfregulatieproces mondt uit in een gedragsintentie voor een definitieve beroeps-
keuze- of beroepsopleiding. Deze keuze die in interactie met de omgeving is gemaakt 
geeft feedback over de mate waarin de gedragsintentie wordt gerealiseerd. Enerzijds 
via de ‘lange lijn’ van de achtergrondvariabelen, anderzijds via de ‘korte lijn’ van het 
zelfregulatieproces.

De beroepskeuze is vanuit de ontwikkelingspsychologie een levenslang proces dat 
start in de vroege kleutertijd en zich ontwikkelt van basisschoolkind, naar adoles-
centieperiode, volwassenheid en ouderdom en beïnvloed wordt door persoonlijke en 
contextuele factoren. Als kinderen ouder worden zijn hun ambities en verwachtingen 
meer in overeenstemming met hun vaardigheden, waarden en belangen en houden 
zij rekening met belemmerende of bevorderende omgevingsinvloeden. Kinderen laten 
zich in hun beroepskeuzes inspireren door een veronderstelde werkelijkheid, waarin 
zij de grenzen met een verbeelde realiteit niet altijd scherp kunnen onderscheiden; 
techniek staat niet op de eerste plaats. Eén van de meest samenhangende theorieën 
uit de vorige eeuw is de ‘Life span, life space theory’ van Super. Zijn loopbaanmodel 
bestaat uit vijf levensfasen: groei, exploratie, verkenning, handhaving en terugtrekking. 
Belangrijke kritiek op deze theorie is dat de indeling van de loopbaanontwikkeling in 
fasen een rigide en gesegmenteerde theorie is, die de loopbaan opdeelt in voorspel-
baar leeftijdsgebonden fasen en traditionele levensgebieden. Dit loopbaanmodel doet 
geen recht aan de huidige eisen van arbeid en samenleving. Gottfredson bouwt voort 
op de theorie van Super en stelt dat het zelfbeeld wordt beïnvloed door factoren als 
geslacht, SES, opleiding van de ouders en de kwaliteitsnormen die aan een beroep 
worden gesteld. Zij beschrijft vier fasen van cognitieve ontwikkeling die het zelfbeeld 
van het kind veranderen. Bij iedere fase wordt een nieuw beroepsspecifiek element 
aan het zelfbeeld van het kind toegevoegd waardoor in de beroepskeuzeontwikkeling 
van het kind acceptabele alternatieven ontstaan die worden begrensd door (1) de so-
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ciale klasse van het beroep en (2) het verschil in sekse van het beroep (keuze voor 
mannelijke, of vrouwelijke beroepen). Leerlingen vanaf hun 14e levensjaar en jonge 
adolescenten oriënteren zich op hun persoonlijke interesses, waarden, capaciteiten 
die hun voorkeuren voor beroepen bepalen. Ook nu nog kiezen meisjes voor typisch 
vrouwelijke beroepen als schoonheidsspecialiste of onderwijzeres, terwijl jongens 
voor beroepen als architect, politieagent of computer programmeur kiezen. Naast gen-
derspecifieke factoren beïnvloedt ook de cognitieve ontwikkeling het redeneerproces 
van leerlingen waarin stapsgewijs een beroepskeuze wordt gemaakt. Leerlingen vanaf 
twaalf jaar, bijvoorbeeld vmbo-leerlingen, moeten worden geholpen bij het ontdekken 
van hun persoonlijke interesses en ambities en hun redeneringen integreren in een 
veranderend arbeidsperspectief van werken en permanente persoonlijke ontplooiing 
(leerproces) als professional. 

De beroepskeuze is ook het resultaat van een leerproces waarin de leerling interactief 
en zelfstandig werkt aan zijn/haar loopbaancompetenties. Kuijpers en Meijers hebben 
in Nederland een belangrijke bijdrage geleverd aan LOB. Zij benaderen LOB vanuit het 
perspectief van het (onderwijs)leerproces. Kennis en inzichten uit de loopbaanbegelei-
ding van volwassenen, het ontwikkelen van loopbaancompetenties zijn door Kuijpers 
vertaald naar LOB (vmbo) en SLB (mbo en hbo). Binnen LOB worden vijf loopbaan-
competenties onderscheiden: capaciteitenreflectie (de beschouwing van capaciteiten 
die van belang zijn voor de loopbaan), motievenreflectie (de beschouwing van de wen-
sen en waarden die van belang zijn voor de eigen loopbaan), werkexploratie (het on-
derzoeken van werkmogelijkheden), loopbaansturing (het maken van weloverwogen 
keuzes en het ondernemen van acties om werk en leren aan te laten sluiten bij eigen 
kwaliteiten en motieven en uitdagingen in werk), en ten slotte netwerken (het opbou-
wen en onderhouden van contacten gericht op loopbaanontwikkeling). Binnen LOB 
zijn twee soorten interventies effectief: leerlingen ervaringen laten opdoen in bedrijven 
en samen met hen hierover gesprekken voeren gericht op hun toekomst. Tijdens de 
(studie)loopbaangesprekken moet het zelfvertrouwen van leerlingen worden vergroot 
door belemmeringen en sociale druk van de omgeving bespreekbaar te maken. Daar-
bij zijn niet alleen gesprekken, maar ook het organiseren van concrete ervaringen met 
arbeid en werken van belang, omdat door werkervaring in bedrijven en het voeren van 
de loopbaandialoog predisposities in de loopbaankeuzes van leerlingen weggenomen 
kunnen worden. In het studiekeuzeproces gaat het om oriënteren, verkennen, verdie-
pen, beslissen en commitment. De activiteiten die hieruit voortvloeien beschrijft de 
leerling in een (vervolg)actieplan. 

Wetenschap en technologie
Recente ontwikkelingen en studies binnen wetenschap en onderwijs waarin gebruik 
gemaakt wordt van technologie laten zien dat scholen aandacht moeten schenken aan 
de activerende didactiek van onderzoekend en ontwerpend leren. Hierdoor kunnen 
leerlingen inhoudelijke (wetenschappelijke) kernconcepten en (technologische) inzich-
ten verwerven. De leerresultaten zijn zelfs optimaal wanneer de docent een begelei-
dende rol aanneemt en leerlingen actief bij het leerproces betrekt. Daarnaast richt de 
begeleiding van de docent zich ook op de ontwikkeling van een lesopbouw waarin 
leerlingen worden geassisteerd tijdens het verwerken van hun ideeën en gedachten en 
de feedback die van hun begeleider(s) krijgen. Uit veel onderzoek blijkt dat docenten 
de interesse in wetenschap en techniek bij hun leerlingen eerst moet opwekken, voor-
dat zij zich richten op het genereren van  onderwijsprestaties. Vanuit deze situationele 
interesse ontwikkelt zich bij leerlingen een langdurige interesse in techniek en zijn leer-
lingen eerder geneigd een technische vervolgopleiding te kiezen. De volgende aspec-
ten binnen onderzoekend en ontwerpend leren dragen bij aan het vergroten van deze 
interesse: (1) nieuwigheid (nieuwe leerervaring, verassing, spanning en onzekerheid, 
variatie); (2) een aansprekend product ontwerpen, kwalitatieve onderwijsomgeving, 
keuzevrijheid, fysieke activiteit, sociale betrokkenheid. Het opwekken van de interesse 
voor een beroep of opleiding met een technologische component is het onderzoeks-
thema van Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (in deze studie afgekort als LOB). 
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 Bijlagen

BIJLAGE 1 

 
Rendement na 5 jr (ba-vt) Mbo Vwo Havo
 
1995 60,5% 69,3% 54,6%
 
1996 58,5% 70,2% 55,1%
 
1997 59,2% 70,0% 55,0%
 
1998 59,3% 68,6% 54,5%
 
1999 59,5% 70,1% 53,4%
 
2000 59,8% 70.9% 52.9%
 
2001 60.2% 71,5% 54.9%
 
2002 59,9% 72,6% 55,1%
 
2003 59,1% 73,1% 54,7%
 
2004 57,5% 71,6% 53,2%
 
2005 56.4% 71,4% 50,5%
 
2006 52.8% 70,5% 48,6%
 
2007 52.5% 71,7% 48,3%
 
2008 50.2% 70.5% 47.7%
 
2009 45.3% 68.6% 44.9%
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Thema Talentontwikkeling

Nr Titel+ Auteur(s)+ Jr Doel Doel-
groep/
context

Definities Belangrijk Methode Effecten/resultaten

1 Gifted Education in the 
Netherlands 
 
De Boer, Minnaert, & 
Kamphof (2013)

Bieden van een  
overzicht van de 
huidige stand 
van zaken in het 
Nederlandse on-
derwijssysteem 
en het onderwijs 
aan getalenteerde 
leerlingen, inclusief 
hun waardevolle 
talenten en de 
opvattingen die 
mensen hebben 
over getalenteerde 
individuen.

Primair en 
voortgezet 
onderwijs

Er worden geen definities 
gegeven. Er wordt nader 
ingegaan op hoe het komt 
dat er in Nederland zo 
weinig aandacht is voor 
talentontwikkeling.

In het artikel wordt nader 
ingegaan op hoe het komt 
dat Nederlandse scholen hun 
curriculum niet of onvoldoende 
aanpassen aan talenten.  
Gebrek aan bewustwording 
van het belang van talent-
ontwikkeling. 
 
Er is sprake van een keer-
punt. Aandachtspunt voor de 
komende jaren is een onder-
zoeksagenda ontwikkelen voor 
wetenschappelijk onderzoek  
met als doel het onderwijs aan 
getalenteerde leerlingen te 
verbeteren. 

In het artikel staat geen sec-
tie ‘Method’. Uit de wijze van 
schrijven is af te leiden dat 
het om een document-
studie (beleidsstukken en 
onderzoeken) gaat.

- Weinig onderzoek gedaan binnen het veld van getalenteerde leerlingen. 
- Onvoldoende onderzoek naar wat werkt bij getalenteerde leerlingen.  
 
Belangrijke indicatoren van de effectiviteit van schoolactiviteiten: 
- visie en schoolbeleid 
- teambetrokkenheid 
- expertise van docenten 
- vroegtijdige signalering van talenten 
 
Naast de bruikbaarheid van dit artikel heeft de sneeuwbalmethode ook vier resultaten opge-
leverd.

2 Development of stu-
dent knowledge in 
competence-based 
pre-vocational second-
ary education 

Koopman, Teune, & 
Beijaard (2011)

Inzicht verkrijgen 
in de kennis-
ontwikkeling van 
leerlingen binnen 
vmbo-scholen, 
die verschillen in 
de manier waarop 
en mate waarin 
kenmerken van 
competentiegericht 
onderwijs zijn 
geïmplementeerd.

Vmbo Het concept competentie-
gericht onderwijs wordt 
nader uitgewerkt.

Grote twijfel of dit artikel bruik-
baar is. Wel twee resultaten uit 
sneeuwbalmethode (zie onder 
dit schema).   
 
Kennisontwikkeling staat cen-
traal en niet talentontwikkeling

- Vragenlijst aan docenten 
om te onderzoeken in hoe-
verre de kenmerken van 
competentiegericht onderwijs 
zijn geïmplementeerd in de 
betreffende school. 
- Concept mapping om de 
kennisontwikkeling van leer-
lingen te meten. 

Vmbo-leerlingen ontwikkelen meer kennis in leersituaties waarbij sprake is van minder karak-
teristieken van competentiegericht  onderwijs. De organisatorische karakteristieken van de 
leersituaties zijn onderscheidend voor de ontwikkeling van kennis.

3 Evaluating the Quality 
of Higher Vocational 
Talent Trained by 
Learning and Working 
 
WEN Shiyan 

Presenteren 
van een nieuwe 
methode om de 
kwaliteit van hoger 
beroepstalent door 
leren en werken, te 
meten (gebaseerd 
op vage (fuzzy) 
theorie).

Hbo Geen Conclusie: dit artikel is niet 
bruikbaar. Ook geen resulta-
ten uit sneeuwbalmethode

Delphi method De ontwikkelde evaluatiemethode. 
 
ARTIKEL SKIPPEN (zoals 6 oktober jl. in gezamenlijk overleg afgesproken)

4 Gender differences in 
social coginitive learn-
ing at a technological 
project design 
 
Hong, Hwang, Wong, 
Lin, & Yau (2011) 

Onderzoek naar 
de verschillen 
tussen mannelijke 
en vrouwelijke 
studenten in tech-
nologisch ontwerp-
projecten. Deze 
verschillen richten 
zich op prob-
leemontdekkend 
leren, problee-
moplossings-mo-
gelijkheden, 
wendbaarheid 
en houding om 
navraag te doen. 

12-jarigen 
binnen 
junior ho-
geschool 
in Taiwan.

nvt In dit artikel ontbreekt de link 
met talentontwikkeling.  
 
!=Conclusie: dit artikel is niet 
bruikbaar. Geen sneeuwbal-
methode uitgevoerd.

Kwalitatief onderzoek: 
veldobservatie en 
diepte-interviews 
Op basis van deze methoden 
wordt de mogelijkheid tot 
redeneren gemeten, rekening 
houdend met geslachtsver-
schillen

Nvt 

ARTIKEL SKIPPEN (zoals 6 oktober jl. in gezamenlijk overleg afgesproken)

BIJLAGE 2
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Thema Talentontwikkeling

Nr Titel+ Auteur(s)+ Jr Doel Doel-
groep/
context

Definities Belangrijk Methode Effecten/resultaten

1 Gifted Education in the 
Netherlands 
 
De Boer, Minnaert, & 
Kamphof (2013)

Bieden van een  
overzicht van de 
huidige stand 
van zaken in het 
Nederlandse on-
derwijssysteem 
en het onderwijs 
aan getalenteerde 
leerlingen, inclusief 
hun waardevolle 
talenten en de 
opvattingen die 
mensen hebben 
over getalenteerde 
individuen.

Primair en 
voortgezet 
onderwijs

Er worden geen definities 
gegeven. Er wordt nader 
ingegaan op hoe het komt 
dat er in Nederland zo 
weinig aandacht is voor 
talentontwikkeling.

In het artikel wordt nader 
ingegaan op hoe het komt 
dat Nederlandse scholen hun 
curriculum niet of onvoldoende 
aanpassen aan talenten.  
Gebrek aan bewustwording 
van het belang van talent-
ontwikkeling. 
 
Er is sprake van een keer-
punt. Aandachtspunt voor de 
komende jaren is een onder-
zoeksagenda ontwikkelen voor 
wetenschappelijk onderzoek  
met als doel het onderwijs aan 
getalenteerde leerlingen te 
verbeteren. 

In het artikel staat geen sec-
tie ‘Method’. Uit de wijze van 
schrijven is af te leiden dat 
het om een document-
studie (beleidsstukken en 
onderzoeken) gaat.

- Weinig onderzoek gedaan binnen het veld van getalenteerde leerlingen. 
- Onvoldoende onderzoek naar wat werkt bij getalenteerde leerlingen.  
 
Belangrijke indicatoren van de effectiviteit van schoolactiviteiten: 
- visie en schoolbeleid 
- teambetrokkenheid 
- expertise van docenten 
- vroegtijdige signalering van talenten 
 
Naast de bruikbaarheid van dit artikel heeft de sneeuwbalmethode ook vier resultaten opge-
leverd.

2 Development of stu-
dent knowledge in 
competence-based 
pre-vocational second-
ary education 

Koopman, Teune, & 
Beijaard (2011)

Inzicht verkrijgen 
in de kennis-
ontwikkeling van 
leerlingen binnen 
vmbo-scholen, 
die verschillen in 
de manier waarop 
en mate waarin 
kenmerken van 
competentiegericht 
onderwijs zijn 
geïmplementeerd.

Vmbo Het concept competentie-
gericht onderwijs wordt 
nader uitgewerkt.

Grote twijfel of dit artikel bruik-
baar is. Wel twee resultaten uit 
sneeuwbalmethode (zie onder 
dit schema).   
 
Kennisontwikkeling staat cen-
traal en niet talentontwikkeling

- Vragenlijst aan docenten 
om te onderzoeken in hoe-
verre de kenmerken van 
competentiegericht onderwijs 
zijn geïmplementeerd in de 
betreffende school. 
- Concept mapping om de 
kennisontwikkeling van leer-
lingen te meten. 

Vmbo-leerlingen ontwikkelen meer kennis in leersituaties waarbij sprake is van minder karak-
teristieken van competentiegericht  onderwijs. De organisatorische karakteristieken van de 
leersituaties zijn onderscheidend voor de ontwikkeling van kennis.

3 Evaluating the Quality 
of Higher Vocational 
Talent Trained by 
Learning and Working 
 
WEN Shiyan 

Presenteren 
van een nieuwe 
methode om de 
kwaliteit van hoger 
beroepstalent door 
leren en werken, te 
meten (gebaseerd 
op vage (fuzzy) 
theorie).

Hbo Geen Conclusie: dit artikel is niet 
bruikbaar. Ook geen resulta-
ten uit sneeuwbalmethode

Delphi method De ontwikkelde evaluatiemethode. 
 
ARTIKEL SKIPPEN (zoals 6 oktober jl. in gezamenlijk overleg afgesproken)

4 Gender differences in 
social coginitive learn-
ing at a technological 
project design 
 
Hong, Hwang, Wong, 
Lin, & Yau (2011) 

Onderzoek naar 
de verschillen 
tussen mannelijke 
en vrouwelijke 
studenten in tech-
nologisch ontwerp-
projecten. Deze 
verschillen richten 
zich op prob-
leemontdekkend 
leren, problee-
moplossings-mo-
gelijkheden, 
wendbaarheid 
en houding om 
navraag te doen. 

12-jarigen 
binnen 
junior ho-
geschool 
in Taiwan.

nvt In dit artikel ontbreekt de link 
met talentontwikkeling.  
 
!=Conclusie: dit artikel is niet 
bruikbaar. Geen sneeuwbal-
methode uitgevoerd.

Kwalitatief onderzoek: 
veldobservatie en 
diepte-interviews 
Op basis van deze methoden 
wordt de mogelijkheid tot 
redeneren gemeten, rekening 
houdend met geslachtsver-
schillen

Nvt 

ARTIKEL SKIPPEN (zoals 6 oktober jl. in gezamenlijk overleg afgesproken)
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Nr Titel+ Auteur(s)+ Jr Doel Doel-
groep/
context

Definities Belangrijk Methode Effecten/resultaten

5 A New Vocational 
talent development 
model 
 
Li Qiang (2009) 

Review van de 
evolutie, gevoels-
waarde en imple-
mentatie van een 
talentontwikkelings-
model.

Studie
bouw-
kunde
beroeps-
onderwijs

Er wordt een uitwerking 
gegeven van het 411 mo-
del  binnen Bouwkunde.  
- Eerste 4 semesters: ba-
siskennis en vaardigheden 
- Dan 1 semester: geïnte-
greerde simulatietraining 
- Tot slot 1 semester: 
praktijk.
In dit model zitten ver-
schillende onderdelen die 
bijdragen tot talentontwik-
keling. 

De integratie van simulatie-
training binnen het talent-
ontwikkelingsmodel is van 
essentieel belang. 

Sneeuwbalmethode heeft niet 
tot resultaten geleid.

Beschrijving van een model De integratie van simulatietraining binnen het talentontwikkelingsmodel is van essentieel 
belang. Hiermee vindt een soepele overgang plaats van training op school naar werksituatie.

6 *uit de sport* Knowing 
what to do and doing
it: Differences in 
self-assessed tactical 
skills of regional, sub-
elite, and elite youth 
field hockey players 
 
Elferink-Gemser, Kan-
nekens, Lyons, Tromp 
& Visscher (2010)

Het doel van de 
studie is het aan-
tonen of jonge 
sporters (hockey) 
met een gemiddeld 
(regionaal), hoog 
(sub-elite) en heel 
hoog (elite) presta-
tieniveau verschil-
len wat betreft hun 
zelfingeschatte 
tactische vaar-
digheden (zowel 
declaratieve als 
procedurele ken-
nis). 

Hockey-
spelers 
met ge-
middelde 
leeftijd van 
15,5 jaar 
(overeen-
komstig 
vmbo-
leeftijd)

- Tactische vaardigheden: 
kennis ten behoeve van 
het doen van spelaan-
passingen en het nemen 
van beslissingen op het 
veld. 
- Declaratieve kennis: 
weten wat je moet doen. 
- Procedurele kennis: het 
doen, geschikte acties 
doen.

Wat onderscheidt een gemid-
deld presterende, hoog pres-
terende en heel hoog preste-
rende speler? In het kader van 
talentidentificatie en 
talentontwikkeling is deze 
informatie heel belangrijk, 
omdat je hiermee echt geta-
lenteerde spelers kunt vast-
stellen.

Onder drie groepen spelers:  
-  (1) gemiddeld presterend, 
(2) hoog presterend en (3) 
heel hoog presterend - is de 
TACSIS afgenomen.  TAC-
SIS staat voor Tactical Skills 
Inventory for Sports. 

De resultaten laten zien dat wat betreft ‘positioneren en beslissen’ de schaal onderscheid 
maakt tussen de gemiddeld presterende, hoog presterende en heel hoog presterende 
spelers. Bij zowel de hoog presterende als de heel hoog presterende spelers is sprake van 
superieure declaratieve en procedurele kennis in tegenstelling tot de gemiddeld presterende 
spelers. 
Verschil tussen de hoog presterende spelers en de heel hoog presterende spelers is dat de 
laatste groep mogelijk beter kan omgaan met beperkingen in tijd (heel snel moeten beslissen 
op het veld). 
 
Mogelijke verklaringen: 
- Meer ervaringsjaren leiden tot beter ontwikkelde tactische vaardigheden. 
- De kwaliteit van het oefenen/trainen is mogelijk bij de twee beter presterende groepen 
spelers hoger dan bij de gemiddeld presterende spelers. Denk aan: verschil in kwaliteit van 
trainers en coaches en meer specifieke training.

7 *sneeuwbal-artikel* 
Omgaan met excel-
lente leerlingen in 
reguliere klassen 
 
Van Veen & Van der 
Lans (2011)

Antwoord geven 
op de volgende 
drie vragen: 
(1) Hoe kunnen 
leraren het beste 
omgaan met ex-
cellente leerlingen 
in hun reguliere 
onderwijs zonder 
dat zij daarvoor 
deze leerlingen uit 
de klas halen of 
andere opdrachten 
geven? 
(2) Wat zijn ken-
merken van lerar-
en die goed met 
excellente leerlin-
gen omgaan? 
(3) Hoe perci-
piëren de leraren 
de excellente leer-
lingen en de excel-
lente leerlingen de 
leraren?

Voortgezet 
onderwijs 
3e en 4e 
klas vwo 
en gymna-
sium 
 
! andere 
doelgroep 
dan die 
van ons!

- Excellentie: het resultaat 
van zowel leerlingken-
merken als de omgeving, 
waarbij de leraar een grote 
rol blijkt te spelen. 
- Excellente leerlingen: 
meer dan gemiddeld getal-
enteerde leerlingen.  
Veel gehanteerde werk-
definitie voor excellente 
leerlingen: 5% of 10% 
hoogst scorende personen 
binnen elk schooltype.

Naast excellentie (potentie 
hebben tot) kunnen excellente 
leerlingen meer uitdagend 
onderwijs aan dan gebruikelijk 
en behoeven dit ook. 
 
In dit artikel wordt excellentie 
ook gezien als het resultaat 
van een interactie tussen 
persoonsgebonden variabelen 
(vooral intelligentie en moti-
vatie) en omgevingsfactoren. 
Het is daarom misschien 
correcter om te spreken van 
leerlingen die excellent pres-
teren.

Verkennend/exploratief 
onderzoek op twee scholen 
voor voortgezet onderwijs 
in Nederland (Wolfert van 
Borselen, Rotterdam en het 
Leids Stedelijk Gymnasium. 
- Individuele interviews met 
leraren: streven 4 meer en 4 
minder ervaren leraren in de 
omgang met excellente leer-
lingen (totaal n=13). 
-Groepsinterviews met twee 
groepen excellente leerlingen 
uit de 3e en 4e klassen van 
beide scholen (totaal n=19).  
 
- Interviewleidraad met 
uiteenlopende vragen 
- Mei/juni 2011 
- Duur: gemiddeld een uur 
- Opname en letterlijk 
uitgeschreven 
- Analyses m.b.v. verticale en 
horizontale matrices.

De resultaten geven een beeld van hoe de geïnterviewde leraren pedagogisch en didactisch 
omgaan met hun excellente leerlingen en hoe hun excellente leerlingen dit ervaren en wat zij 
wenselijk vinden. Deze resultaten geven handreikingen aan lerarenopleiders om het thema 
excellentie in de opleiding te behandelen. 
 
Ad (1) 
- Leerlingen: vervelen komt voor, maar niet ervaren als probleem; lesprogramma uitdagend 
genoeg; wisselende reacties t.a.v. de vorm van een goede les; goede les betekent orde; 
liever geen extra opdrachten. 
- Leraren: hogere eisen stellen aan excellente leerlingen; onervaren docenten meer moeite 
met differentiëren naar niveau; ruimte in reguliere les om echt aandacht te besteden aan 
excellente leerlingen is beperkt.  

Ad (2) 
- Leerlingen: aspecten overeenkomstig literatuur over effectief lesgeven; stellen hoge eisen 
aan leraren; minder goed is o.a. te veel uitleggen en herhalen. 
- Leraren:  beheersing van het vak; hoge eisen door excellente leerlingen; excellente leer-
lingen blijven leraren intellectueel uitdagen en dwingen scherp te blijven en het vak bij te 
houden. 

Ad (3) 
Wederzijdse percepties: als de leraren de leerling positief en als excellent beoordelen, dan 
heeft de betreffende leerling ook een positief oordeel over de leraar. Andersom geldt dit ook. 
 
Excellente leerlingen zijn gevoeliger voor kenmerken van goed lesgeven en goede leraren en 
dat zij wat dat betreft hogere eisen stellen. De leraren zijn zich hiervan bewust.  
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5 A New Vocational 
talent development 
model 
 
Li Qiang (2009) 

Review van de 
evolutie, gevoels-
waarde en imple-
mentatie van een 
talentontwikkelings-
model.

Studie
bouw-
kunde
beroeps-
onderwijs

Er wordt een uitwerking 
gegeven van het 411 mo-
del  binnen Bouwkunde.  
- Eerste 4 semesters: ba-
siskennis en vaardigheden 
- Dan 1 semester: geïnte-
greerde simulatietraining 
- Tot slot 1 semester: 
praktijk.
In dit model zitten ver-
schillende onderdelen die 
bijdragen tot talentontwik-
keling. 

De integratie van simulatie-
training binnen het talent-
ontwikkelingsmodel is van 
essentieel belang. 

Sneeuwbalmethode heeft niet 
tot resultaten geleid.

Beschrijving van een model De integratie van simulatietraining binnen het talentontwikkelingsmodel is van essentieel 
belang. Hiermee vindt een soepele overgang plaats van training op school naar werksituatie.

6 *uit de sport* Knowing 
what to do and doing
it: Differences in 
self-assessed tactical 
skills of regional, sub-
elite, and elite youth 
field hockey players 
 
Elferink-Gemser, Kan-
nekens, Lyons, Tromp 
& Visscher (2010)

Het doel van de 
studie is het aan-
tonen of jonge 
sporters (hockey) 
met een gemiddeld 
(regionaal), hoog 
(sub-elite) en heel 
hoog (elite) presta-
tieniveau verschil-
len wat betreft hun 
zelfingeschatte 
tactische vaar-
digheden (zowel 
declaratieve als 
procedurele ken-
nis). 

Hockey-
spelers 
met ge-
middelde 
leeftijd van 
15,5 jaar 
(overeen-
komstig 
vmbo-
leeftijd)

- Tactische vaardigheden: 
kennis ten behoeve van 
het doen van spelaan-
passingen en het nemen 
van beslissingen op het 
veld. 
- Declaratieve kennis: 
weten wat je moet doen. 
- Procedurele kennis: het 
doen, geschikte acties 
doen.

Wat onderscheidt een gemid-
deld presterende, hoog pres-
terende en heel hoog preste-
rende speler? In het kader van 
talentidentificatie en 
talentontwikkeling is deze 
informatie heel belangrijk, 
omdat je hiermee echt geta-
lenteerde spelers kunt vast-
stellen.

Onder drie groepen spelers:  
-  (1) gemiddeld presterend, 
(2) hoog presterend en (3) 
heel hoog presterend - is de 
TACSIS afgenomen.  TAC-
SIS staat voor Tactical Skills 
Inventory for Sports. 

De resultaten laten zien dat wat betreft ‘positioneren en beslissen’ de schaal onderscheid 
maakt tussen de gemiddeld presterende, hoog presterende en heel hoog presterende 
spelers. Bij zowel de hoog presterende als de heel hoog presterende spelers is sprake van 
superieure declaratieve en procedurele kennis in tegenstelling tot de gemiddeld presterende 
spelers. 
Verschil tussen de hoog presterende spelers en de heel hoog presterende spelers is dat de 
laatste groep mogelijk beter kan omgaan met beperkingen in tijd (heel snel moeten beslissen 
op het veld). 
 
Mogelijke verklaringen: 
- Meer ervaringsjaren leiden tot beter ontwikkelde tactische vaardigheden. 
- De kwaliteit van het oefenen/trainen is mogelijk bij de twee beter presterende groepen 
spelers hoger dan bij de gemiddeld presterende spelers. Denk aan: verschil in kwaliteit van 
trainers en coaches en meer specifieke training.

7 *sneeuwbal-artikel* 
Omgaan met excel-
lente leerlingen in 
reguliere klassen 
 
Van Veen & Van der 
Lans (2011)

Antwoord geven 
op de volgende 
drie vragen: 
(1) Hoe kunnen 
leraren het beste 
omgaan met ex-
cellente leerlingen 
in hun reguliere 
onderwijs zonder 
dat zij daarvoor 
deze leerlingen uit 
de klas halen of 
andere opdrachten 
geven? 
(2) Wat zijn ken-
merken van lerar-
en die goed met 
excellente leerlin-
gen omgaan? 
(3) Hoe perci-
piëren de leraren 
de excellente leer-
lingen en de excel-
lente leerlingen de 
leraren?

Voortgezet 
onderwijs 
3e en 4e 
klas vwo 
en gymna-
sium 
 
! andere 
doelgroep 
dan die 
van ons!

- Excellentie: het resultaat 
van zowel leerlingken-
merken als de omgeving, 
waarbij de leraar een grote 
rol blijkt te spelen. 
- Excellente leerlingen: 
meer dan gemiddeld getal-
enteerde leerlingen.  
Veel gehanteerde werk-
definitie voor excellente 
leerlingen: 5% of 10% 
hoogst scorende personen 
binnen elk schooltype.

Naast excellentie (potentie 
hebben tot) kunnen excellente 
leerlingen meer uitdagend 
onderwijs aan dan gebruikelijk 
en behoeven dit ook. 
 
In dit artikel wordt excellentie 
ook gezien als het resultaat 
van een interactie tussen 
persoonsgebonden variabelen 
(vooral intelligentie en moti-
vatie) en omgevingsfactoren. 
Het is daarom misschien 
correcter om te spreken van 
leerlingen die excellent pres-
teren.

Verkennend/exploratief 
onderzoek op twee scholen 
voor voortgezet onderwijs 
in Nederland (Wolfert van 
Borselen, Rotterdam en het 
Leids Stedelijk Gymnasium. 
- Individuele interviews met 
leraren: streven 4 meer en 4 
minder ervaren leraren in de 
omgang met excellente leer-
lingen (totaal n=13). 
-Groepsinterviews met twee 
groepen excellente leerlingen 
uit de 3e en 4e klassen van 
beide scholen (totaal n=19).  
 
- Interviewleidraad met 
uiteenlopende vragen 
- Mei/juni 2011 
- Duur: gemiddeld een uur 
- Opname en letterlijk 
uitgeschreven 
- Analyses m.b.v. verticale en 
horizontale matrices.

De resultaten geven een beeld van hoe de geïnterviewde leraren pedagogisch en didactisch 
omgaan met hun excellente leerlingen en hoe hun excellente leerlingen dit ervaren en wat zij 
wenselijk vinden. Deze resultaten geven handreikingen aan lerarenopleiders om het thema 
excellentie in de opleiding te behandelen. 
 
Ad (1) 
- Leerlingen: vervelen komt voor, maar niet ervaren als probleem; lesprogramma uitdagend 
genoeg; wisselende reacties t.a.v. de vorm van een goede les; goede les betekent orde; 
liever geen extra opdrachten. 
- Leraren: hogere eisen stellen aan excellente leerlingen; onervaren docenten meer moeite 
met differentiëren naar niveau; ruimte in reguliere les om echt aandacht te besteden aan 
excellente leerlingen is beperkt.  

Ad (2) 
- Leerlingen: aspecten overeenkomstig literatuur over effectief lesgeven; stellen hoge eisen 
aan leraren; minder goed is o.a. te veel uitleggen en herhalen. 
- Leraren:  beheersing van het vak; hoge eisen door excellente leerlingen; excellente leer-
lingen blijven leraren intellectueel uitdagen en dwingen scherp te blijven en het vak bij te 
houden. 

Ad (3) 
Wederzijdse percepties: als de leraren de leerling positief en als excellent beoordelen, dan 
heeft de betreffende leerling ook een positief oordeel over de leraar. Andersom geldt dit ook. 
 
Excellente leerlingen zijn gevoeliger voor kenmerken van goed lesgeven en goede leraren en 
dat zij wat dat betreft hogere eisen stellen. De leraren zijn zich hiervan bewust.  
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8 *sneeuwbal-artikel* 
Uitblinken op alle 
niveaus. Een verken-
ning van “good prac-
tices” op het gebied 
van talentontwikkeling 
in het voortgezet on-
derwijs.  
 
Bakker, J., Kat, M., 
Rovers, M., Van Schilt-
Mol, T., & Van 
Vijfeijken, M (2009). 

In deze rapportage 
worden de ver-
schillende initia-
tieven die scholen 
zijn gestart
het gebied van 
talentontwikkeling, 
beschreven. Het 
betreffen be-
schrijvingen van 
initiatieven op het 
gebied van cog-
nitief talent (6x), 
cultureel talent 
(9x), sportief talent 
(6x), beta-tech-
nisch talent (2x) en 
intra-persoonlijke 
intelligentie (1x).  
 
Onderzoek welke 
als good practice 
kunnen dienen.

Voortgezet 
onderwijs 
in Neder-
land

Renzulli, 1985: 
de basis voor hoogbe-
gaafd-heid wordt gevormd 
door drie factoren: 
- Hoge intelligentie 
- Doorzettings-vermogen 
(taakgericht-heid) 
- Creativiteit 
 
Multifactoren-model van 
Mönks: 
- thuis (gezin) 
- school (klas, aanpak, 
groep)
- peers 
Vraag je af of dit een ges-
chikt model is voor beroep-
sonderwijs. 
 
Talent is een bijzonde-
re eigenschap van een 
persoon die in de kern is 
aangeboren, maar die door 
oefening in een leerproces
ontwikkeld kan worden en 
door relevante ervaringen 
kan worden verrijkt: nature 
én nurture. 

Om de ambities ten aanzien 
van het Nederlandse onder-
wijssysteem waar te kunnen
maken, is het van groot belang 
dat excellentie en toptalent 
niet alleen (h)erkend, maar 
ook benut wordt. Scholen 
moeten leerlingen de ruimte 
geven zich te ontwikkelen
en ergens in uit te blinken. 
Daarnaast moet voldoende 
aandacht besteed worden
aan zowel maatwerk als loop-
baanoriëntatie en -begeleiding 
als voorwaarde voor
talentontwikkeling, maar ook 
om schooluitval te voorkomen, 
leerlingen beter passende
keuzes te laten maken en de 
leermotivatie te verhogen.

Inventariserend onderzoek Factoren die een rol spelen bij doorstroom en talentontwikkeling: 
(1) Programmastructuur: vroege selectie. 
(2) Programma-inhoud: weinig mogelijkheden om getalenteerde leerlingen specifieke vakken 
aan te bieden op een hoger niveau. 
(3) Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB): in vo geen continue dialoog over motieven en 
kwaliteiten van leerlingen. 
(4) Incentivestructuur: scholen worden financieel onvoldoende geprikkeld om maatwerktra-
jecten voor leerlingen te bieden. 
(5) De rol van docenten: het is van groot belang om te investeren in het opleidingsniveau van 
docenten om talentontwikkeling en doorstroom te bevorderen.
Succesfactoren die nodig zijn voor het realiseren van een cultuur van kunnen en willen uit-

blinken in toptalent en voor het realiseren van goede LOB en maatwerk binnen de 
 opleiding:
(1) Visie op talent en aandacht voor begaafdheidsfactoren.
(2) Integratie in schoolbeleid en professionalisering van docenten.
(3) Implementatie en aanpassingen: grote verschillen tussen type initiatieven.
(4) LOB: op vrijwel alle bezochte scholen wordt LOB nog sterk los gezien wordt van talen-

tontwikkeling, terwijl het dat juist zou kunnen versterken. Daarnaast is er vrijwel op geen 
enkele school sprake van een loopbaandialoog.

(5) Effectiviteit: nauwelijks onderzoek naar effect van initiatieven.
(6) Randvoorwaarden:  zie p. 13 van artikel.
(7) Overdraagbaarheid: niet alle beschreven initiatieven zijn zonder meer overdraagbaar naar 

andere scholen. 

9 *sneeuwbal-artikel* 
Programmeringstudie 
inzake excelletie-
onderzoek primair, 
voortgezet en hoger 
onderwijs. 
 
Segers & Hoogeveen 
(2012)

Het doel is om op 
basis van een in-
ternationale review 
van onderzoek 
met betrekking tot 
de ontwikkeling en 
mogelijke opvang 
en begeleiding van 
excellente leerlin-
gen enerzijds de 
stand van zaken in 
Nederland op dit 
terrein te beschrij- 
ven en anderzijds 
te komen tot een 
prioritering van 
onderzoekslijnen 
met betrekking tot 
excellentie in het 
perspectief van 
een door NWO 
PROO uit te zetten 
“Call for Propo-
sals” (in opdracht 
van het Ministerie 
van OCW).

Bij excellentie wordt vanuit 
OCW uitgegaan van de 
20% hoogst presterenden in 
het PO, het VO en het HO. 
 
Uiteenlopende definities 
van excellentie worden in 
deze studie benoemd. In 
de meeste gevallen wordt 
uitgegaan van het concept 
van (hoog)begaafdheid met 
intelligentie als bepalende 
factor (Feldhusen & Jar-
wan, 2000). 
 
Als we spreken over ver-
schillen binnen talentvolle 
leerlingen, dan moet ze-
ker ook rekening worden 
gehouden met gender 
verschillen. Uit de literatuur 
blijkt dat oorzaken van 
onderpresteren bij jongens 
en meisjes verschillen 
(Reis & Hébert, 2008). Op 
grond van een uitgebreide 
reviewstudie concluderen 
Reis en Hébert dat meisjes 
over het algemeen minder 
vertrouwen hebben in eigen 
capaciteiten dan jongens. 

In potentie excellente leer-
lingen kunnen zich alleen 
succesvol ontwikkelen als 
zij effectief worden aan-
gesproken op hun ontwik-
kelingsmogelijkheden.

Onderzoek laat zien dat excellen-
tie bij leerlingen veelal alleen tot 
ontplooiing komt als er in de om-
geving van het kind voldoende 
ruimte wordt gegeven aan 
talentontwikkeling (Subotnik, 
Olszewski-Kubilius & Worrell, 
2011). Het lijkt erop dat dit in 
Nederland in onvoldoende 
mate het geval is. Internationaal 
vergelijkend onderzoek wijst 
uit dat met name (top)talenten 
binnen het Nederlandse onder-
wijs minder tot hun recht komen 
dan in andere landen (PIRLS, 
2006; PISA, 2009, Van der Steeg 
et al., 2011). 
 
Internationale literatuur: twee 
belangrijke hoofdlijnen (Dai, 
Swanson & Cheng, 2011).  
(1) een meer onderwijskundige 
lijn naar hoe excellente kinderen 
het beste onderwezen kunnen 
worden en hoe aandacht besteed 
kan worden aan hun specifieke 
behoeften (op basis van 1234 
empirische studies). (2) een 
meer ontwikkelingspsycholo-
gische lijn naar de voorspellers 
en kenmerken van excellentie en 
de ontwikkeling hiervan. 
Conclusie: onderscheid tussen 
onderzoek naar onderwijs voor 
excellente leerlingen en onder-
zoek naar het ontwikkelings-
verloop van excellentie.
Meer samenwerking tussen 
beide lijnen.

In deze programmerings-
studie geven we een over-
zicht van de internationale 
literatuur en een schets van 
de situatie in Nederland om 
op deze manier te komen tot 
een prioritering van onder-
zoekslijnen.

Behoefte aan een richtlijn voor een onderzoeksagenda op basis waarvan kennis omtrent 
excellente leerlingen kan worden gegenereerd in het perspectief van optimale interventies en 
doelgericht onderwijsbeleid binnen het primair, voortgezet en hoger onderwijs in Nederland. 
In Nederland is het onderwijslandschap zeer divers, er zijn vele initiatieven, beleidsrichtingen 
en ideeën. Het moeilijke is om vast te stellen wat precies werkt, en wat de beste manier is om 
excellente leerlingen te laten excelleren. 
 
Het is van belang onderzoek te doen naar de kwaliteit van diegenen die (nascholings)onder-
wijs op het gebied van excellentie ontwerpen, uitvoeren en begeleiden, de effecten hiervan 
op de kwaliteit van het lesgedrag (o.a. differentiatie) en het uiteindelijke effect of het leren van 
leerlingen. De meerwaarde hiervan is duidelijk; beter opgeleide docenten zorgen voor beter 
onderwijs aan excellente leerlingen.
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8 *sneeuwbal-artikel* 
Uitblinken op alle 
niveaus. Een verken-
ning van “good prac-
tices” op het gebied 
van talentontwikkeling 
in het voortgezet on-
derwijs.  
 
Bakker, J., Kat, M., 
Rovers, M., Van Schilt-
Mol, T., & Van 
Vijfeijken, M (2009). 

In deze rapportage 
worden de ver-
schillende initia-
tieven die scholen 
zijn gestart
het gebied van 
talentontwikkeling, 
beschreven. Het 
betreffen be-
schrijvingen van 
initiatieven op het 
gebied van cog-
nitief talent (6x), 
cultureel talent 
(9x), sportief talent 
(6x), beta-tech-
nisch talent (2x) en 
intra-persoonlijke 
intelligentie (1x).  
 
Onderzoek welke 
als good practice 
kunnen dienen.

Voortgezet 
onderwijs 
in Neder-
land

Renzulli, 1985: 
de basis voor hoogbe-
gaafd-heid wordt gevormd 
door drie factoren: 
- Hoge intelligentie 
- Doorzettings-vermogen 
(taakgericht-heid) 
- Creativiteit 
 
Multifactoren-model van 
Mönks: 
- thuis (gezin) 
- school (klas, aanpak, 
groep)
- peers 
Vraag je af of dit een ges-
chikt model is voor beroep-
sonderwijs. 
 
Talent is een bijzonde-
re eigenschap van een 
persoon die in de kern is 
aangeboren, maar die door 
oefening in een leerproces
ontwikkeld kan worden en 
door relevante ervaringen 
kan worden verrijkt: nature 
én nurture. 

Om de ambities ten aanzien 
van het Nederlandse onder-
wijssysteem waar te kunnen
maken, is het van groot belang 
dat excellentie en toptalent 
niet alleen (h)erkend, maar 
ook benut wordt. Scholen 
moeten leerlingen de ruimte 
geven zich te ontwikkelen
en ergens in uit te blinken. 
Daarnaast moet voldoende 
aandacht besteed worden
aan zowel maatwerk als loop-
baanoriëntatie en -begeleiding 
als voorwaarde voor
talentontwikkeling, maar ook 
om schooluitval te voorkomen, 
leerlingen beter passende
keuzes te laten maken en de 
leermotivatie te verhogen.

Inventariserend onderzoek Factoren die een rol spelen bij doorstroom en talentontwikkeling: 
(1) Programmastructuur: vroege selectie. 
(2) Programma-inhoud: weinig mogelijkheden om getalenteerde leerlingen specifieke vakken 
aan te bieden op een hoger niveau. 
(3) Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB): in vo geen continue dialoog over motieven en 
kwaliteiten van leerlingen. 
(4) Incentivestructuur: scholen worden financieel onvoldoende geprikkeld om maatwerktra-
jecten voor leerlingen te bieden. 
(5) De rol van docenten: het is van groot belang om te investeren in het opleidingsniveau van 
docenten om talentontwikkeling en doorstroom te bevorderen.
Succesfactoren die nodig zijn voor het realiseren van een cultuur van kunnen en willen uit-

blinken in toptalent en voor het realiseren van goede LOB en maatwerk binnen de 
 opleiding:
(1) Visie op talent en aandacht voor begaafdheidsfactoren.
(2) Integratie in schoolbeleid en professionalisering van docenten.
(3) Implementatie en aanpassingen: grote verschillen tussen type initiatieven.
(4) LOB: op vrijwel alle bezochte scholen wordt LOB nog sterk los gezien wordt van talen-

tontwikkeling, terwijl het dat juist zou kunnen versterken. Daarnaast is er vrijwel op geen 
enkele school sprake van een loopbaandialoog.

(5) Effectiviteit: nauwelijks onderzoek naar effect van initiatieven.
(6) Randvoorwaarden:  zie p. 13 van artikel.
(7) Overdraagbaarheid: niet alle beschreven initiatieven zijn zonder meer overdraagbaar naar 

andere scholen. 

9 *sneeuwbal-artikel* 
Programmeringstudie 
inzake excelletie-
onderzoek primair, 
voortgezet en hoger 
onderwijs. 
 
Segers & Hoogeveen 
(2012)

Het doel is om op 
basis van een in-
ternationale review 
van onderzoek 
met betrekking tot 
de ontwikkeling en 
mogelijke opvang 
en begeleiding van 
excellente leerlin-
gen enerzijds de 
stand van zaken in 
Nederland op dit 
terrein te beschrij- 
ven en anderzijds 
te komen tot een 
prioritering van 
onderzoekslijnen 
met betrekking tot 
excellentie in het 
perspectief van 
een door NWO 
PROO uit te zetten 
“Call for Propo-
sals” (in opdracht 
van het Ministerie 
van OCW).

Bij excellentie wordt vanuit 
OCW uitgegaan van de 
20% hoogst presterenden in 
het PO, het VO en het HO. 
 
Uiteenlopende definities 
van excellentie worden in 
deze studie benoemd. In 
de meeste gevallen wordt 
uitgegaan van het concept 
van (hoog)begaafdheid met 
intelligentie als bepalende 
factor (Feldhusen & Jar-
wan, 2000). 
 
Als we spreken over ver-
schillen binnen talentvolle 
leerlingen, dan moet ze-
ker ook rekening worden 
gehouden met gender 
verschillen. Uit de literatuur 
blijkt dat oorzaken van 
onderpresteren bij jongens 
en meisjes verschillen 
(Reis & Hébert, 2008). Op 
grond van een uitgebreide 
reviewstudie concluderen 
Reis en Hébert dat meisjes 
over het algemeen minder 
vertrouwen hebben in eigen 
capaciteiten dan jongens. 

In potentie excellente leer-
lingen kunnen zich alleen 
succesvol ontwikkelen als 
zij effectief worden aan-
gesproken op hun ontwik-
kelingsmogelijkheden.

Onderzoek laat zien dat excellen-
tie bij leerlingen veelal alleen tot 
ontplooiing komt als er in de om-
geving van het kind voldoende 
ruimte wordt gegeven aan 
talentontwikkeling (Subotnik, 
Olszewski-Kubilius & Worrell, 
2011). Het lijkt erop dat dit in 
Nederland in onvoldoende 
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en kenmerken van excellentie en 
de ontwikkeling hiervan. 
Conclusie: onderscheid tussen 
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en ideeën. Het moeilijke is om vast te stellen wat precies werkt, en wat de beste manier is om 
excellente leerlingen te laten excelleren. 
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wijs op het gebied van excellentie ontwerpen, uitvoeren en begeleiden, de effecten hiervan 
op de kwaliteit van het lesgedrag (o.a. differentiatie) en het uiteindelijke effect of het leren van 
leerlingen. De meerwaarde hiervan is duidelijk; beter opgeleide docenten zorgen voor beter 
onderwijs aan excellente leerlingen.
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Nr Titel+ Auteur(s)+ Jr Doel Doel-
groep/
context

Definities Belangrijk Methode Effecten/resultaten

10 Mijn baas kiest voor 
mijn talent: Hoe 
verbind je talenten van 
mensen met excel-
lente resultaten? 
 
Dewulf & Beschuyt 
(2013) 
 
 

Boek dat hand-
vatten biedt om 
met talent in je 
organisatie aan de 
slag te gaan. De 
auteurs putten uit 
de inzichten die 
jarenlang veldwerk 
bij uiteenlopende 
organisaties in de 
profit- en non-pro-
fitorganisatie heeft 
opgeleverd. 
 

Profit en 
nog-profit, 
gericht op 
volwas-
senen

Talent: veel verschillende 
definities van talent. In som-
mige opvattingen gaat het 
over mensen die zich onder-
scheiden van anderen door 
excellentie en die daarom 
een bijzondere ondersteu-
ning verdienen in het kader 
van wat men onder andere 
‘talentmanagement’ noemt. 
In andere opvattingen gaat 
het om omschrijvingen die 
dicht liggen bij competen-
ties, omdat het gaat over 
observeerbaar gedrag waar 
mensen in uitblinken. Dat 
betekent dat er sprake is van 
een externe referentie: talent 
is iets wat zichtbaar wordt in 
gedrag van mensen en dat 
door anderen kan worden 
geobserveerd en vastgesteld. 
 
Volgens Dewulf & Beschuyt 
(2013) vertrekt de definitie 
van talent vanuit twee uit-
gangspunten. Ten eerste 
is talent gebaseerd op een 
interne referentie ofwel de 
enige persoon die kan zeg-
gen dat iets een talent van 
hem/haar is, de persoon zelf 
is. Ten tweede gaan Dewulf 
& Beschuyt (2013) ervan uit 
dat iedereen geboren wordt 
met talent. Talent is dus niet 
exclusief maar universeel. 
Deze twee punten leiden tot 
de volgende definitie van 
talent: “Een talent wordt 
zichtbaar in activiteiten die 
moeiteloos gaan én die 
voldoening opleveren als je 
ze doet.” (p. 29).

Op basis van jarenlang veld-
werk bij uiteenlopende prof-
it- en non-profit organisaties 
maken Dewulf & Beschuyt 
(2013) onderscheid tussen 
‘talent’ en ‘talent in actie’. 
Talent in actie is zichtbaar 
talent. Dit betekent dat je niet 
alleen over talent beschikt, 
maar dat er ook gedrag is 
ontwikkeld bij dat talent en 
dat er een context is gevon-
den passend bij het talent. 
Talent in actie gaat dus 
steeds over zichtbaar talent 
in een specifieke context.

n.v.t. n.v.t. Geen specifieke resultaten
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Nr Titel+ Auteur(s)+ Jr Doel Doel-

groep/
context

Definities Belangrijk Methode Effecten/resultaten

1 Justin C. Perry. 2009. 
A combined social 
action, mixed methods 
approach to vocation-
al guidance efficacy 
research, Int J Educ 
Vocat Guidance (2009) 
9:111-123, Springer 
Science+Business 
Media B.V. 2009

Artikel gaat over methode van 
onderzoek

Niet meegenomen

2  Mark L.J. te Wieri-
ka,, Jos Beishuizen, 
†Willem van Os 2014. 
Career guidance and 
student success in 
Dutch higher vocation-
al education. Studies 
in Higher Education, 
2014

Onderzoek naar 
de invloed van 
studieloopbaanbe-
geleiding (career 
guidance) op 
studiesucces  van 
eerstejaars hbo 
studenten, 

Eerste 
jaars, vol-
tijd hbo

Studiesucces 
gedefinieerd als behaal-
de studiepunten in een 
schooljaar.
Een bepaald % ervan is 
besteed aan slb.

Intensiteit van slb als 
percentage klassikaal /
individuele slb.

SLB in de context van 
competentie gericht onder-
wijs; (met intake, portfolio, 
assessments etc).

Geïntegreerde SLB heeft 
positief effect op studie-
succes
Klassikaal bezig zijn blijkbaar 
ook.

Literatuur aangehaald:
=Studentbetrokkenheid  
belangrijke factor (Kuhn)
(binding), 
=sociale en academische 
integratie (Tinto).

Kwantitatief. 
Dataset. Leeftijd, gender, 
voorgaande opleiding, fa-
culteit, opleiding, studentnr, 
cohort, uitschrijving datum en 
redden, eerste cijfer behaald 
in p, cijfer voor slb, en totaal 
aantal behaalde sp in eerste 
jaar.
Cohort analyse, 2 jaar vooraf-
gaand aan invoering slb t/m 2 
jaar na invoering.

Aantal behaalde studiepunten neemt toe bij hogere intensiteit slb,dus van klassikale slb.
Het eerste cijfer en het cijfer voor slb blijken goede voorspellers te zijn voor studiesucces.
Goede voorbereiding op het hbo in mbo/vo doet er toe, minder dan de vooropleiding 
zelf.

3 Kariene Mittendorff, 
Wim Jochems, Frans 
Meijers, Perry den 
Brok. 2008. Differen-
ces and similarities in 
the use the portfolio 
and personal develop-
ment plan for career 
guidance in various 
vocational schools 
in The Netherlands.. 
Journal of Vocational 
Education & Training

Onderzoek naar 
de perceptie t.a.v. 
het gebruik van 
portfolio en POP 
mbo en hbo door 
studieloopbaan-
begeleiding door 
docenten, studie-
begeleiders leer-
lingen.

Mbo en 
hbo

1 mbo 
opl klas 3 
en 2 hbo 
opleiding-
en jaar 1

Resultaat van 2008; weinig 
vergelijkbaar onderzoek toen 
en het is gebaseerd op de 
perceptie van gebruikers. 

Case studies; Semi ge-
structureerde interviews. 
Geanalyseerd mbv grounded 
theory approach (Strauss and 
Corbin 1998) using Atlas-ti.
Relatief weinig personen, 
maar wel betrokken personen

Portfolio en pop alleen maar zinvol als ze ook gebruikt worden in de dialoog met de student 
over zijn studieloopbaan. Zo niet dan zien de studenten het nut er niet van in en vullen het 
portfolio voor de te behalen studiepunten.
Geen verschillen genoemd tussen mbo en hbo.

4 d.g.Harmstra, J.van 
den Ende. 2006. De 
vmbo-leerling. Onder-
wijspedagogische- en 
ontwikkelingspsychol-
ogische theorieen. 
CPS,Amersfoort.

Op basis van 
onderwijs pedago-
gische en ontwik-
kelingspsycholo-
gische theorieën
Een overzicht 
geven van
1 het leren van lln
2 hun motivatie
3 de invloed van 
de sociale context
4 vroegtijdige 
uitval
5 wijze van ver-
volgstudie/beroep 
kiezen

Vmbo leer-
ling klas 3 
en 4; niet 
gekek-
en naar 
stroom, 
autoch/
allocht

Motivatie: mate waarin 
capaciteiten, tijd en aan-
dacht worden ingezet; 
intrinsiek: lln werken vanuit 
zichzelf, extrinsiek: lln 
komen in bewegen door 
iets buiten henzelf.

Geen artikel Literatuurstudie Hoe leren leerlingen:
Onderwijs is activerend, betekenisvol en authentiek; leerlinggerichte aanpak, zoals werk-
plekleren, mits basisvaardigheden vh leren en een zekere basiskennis aanwezig is;
Nieuwe media, mits getraind en begeleid in het gebruik.
Motivatie 
Aandacht aan leerproces en leerhouding bevordert doorstroom. Directe feedback, verwijzend 
naar inzet heeft effect. Leeractiviteit plaatsen in een doelgericht proces.
Invloed sociale context
Aansluiten bij het leven van de lln: Docenten weten wat er buiten school leeft, neemt betrok-
kenheid v lln voor school toe. 
Effect klasgenoten vergroten door samenwerking in klas te stimuleren.
Bewustzijn bij docenten van eigen pos en neg stereotypen van lln.
Gezinsfactoren: SES; onderwijsniveau ouders van belang. Huisbezoek op vmbo wordt aan-
bevolen, lln aanwezig. Ll serieus nemen door docent en ouder.
Vroegtijdige uitval
Betere aansluiting vmbo-mbo (niet zo veel over gezegd).
Kiezen 
Zo vroeg mogelijk ervaring opdoen.
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5 Ladislav Valach, Rich-
ard A. Young, 2009. 
Interdisciplinarity in vo-
cational guidance: an 
action theory perspec-
tive. Int J Educ Vocat 
Guidance 9:85-99

The aim of this ar-
ticle is to consider 
the very basic but
decisive question 
of the conceptual 
nature of vocation-
al guidance and 
the disciplines
that contribute to it.
Nagaan wat 
de basale en 
doorslaggevende 
vraag is in beroep-
skeuzeconcept en 
welke disciplines 
daar een bijdrage 
aan leveren.

Aannames in disciplines over 
menselijk gedrag, die een bij-
drage leveren aan lob moeten 
bekend zijn, alvorens ingezet 
in interdisciplinariteit.

Artikel gaat over methode van 
onderzoek; lastig om de kern 
te begrijpen.

6 Students perceptions 
of career conversa-
tions with their 
teachers.
Kariene Mittendorff, 
Perry den Brok, Dou-
we Beijaard. Teaching 
and Teacher Education 
27(2011) 515-523

Wat is de percep-
tie van studenten 
van de aard van 
de studieloop-
baanbegeleiding 
door hun docenten 
(mentoren)?

Mbo
Alle 
niveaus, 
Verdeeld 
over de 
sectoren 
en in het 
land, die  
geïnte-
greerde lob 
hebben.

Geïntegreerde studie-
loopbaanbegeleiding 
bestaat uit een serie van 
samenhangende instru-
menten met bijbehorende 
activiteiten van docenten 
en studenten, zoals as-
sessmentmethode, POP, 
PF, loopbaangesprekken 
en is opgenomen in de 
dagelijkse onderwijsprak-
tijk.

Loopbaanonderwerpen staan 
nu nog zelden op de agenda 
van de gesprekken.

Docenten moeten echt besef-
fen dat er verschillende bege-
leidingsstijlen zijn.
Wil je een andere stijl van 
begeleiden dan zullen zij dit 
zelf moeten ervaren en leren. 
Gevoel voor (willen) ontwik-
kelen.
Perceptie van studenten van 
wat jij misschien als dialoog 
ziet, kan heel anders zijn.  Ook 
dat beseffen is van belang.
Die rolwisseling van docenten 
is heel lastig en interfereert 
met hun eigen docent-iden-
titeit.
Er moet geinvesteerd worden 
in deze transitie: praten met 
elkaar over eigen normen en 
aanpak en hoe je studenten 
daarin begeleidt.

Kwantitatief
Vragenlijst, zelf ontwikkeld.
579 studenten  van 28 do-
centen

ANOVA, clusteranalyse en na 
indeling van docenten bij een 
van de vier geïdentificeerde 
clusters is gekeken of de pro-
fielen significant waren door 
opnieuw ANOVA en  daarna 
een Scheffe test

1 perceptie studenten: lage score op praten over loopbaan en over   persoonlijke onderwer-
pen. Ze ervaren docenten wel als coöperatief.
2 onderscheid in 4 clusters begeleidingsprofielen. 
Waarvan 2 duidelijk verschilden nl persoonlijk en uitgebalanceerd tussen directieve en niet 
directieve stijl en de niet persoonlijke en directieve stijl.

7 The Dynamic between 
workvalues and part-
time work experiences 
Across the highschool 
years,  Journal of 
Vocational Behavior 73 
(2008) 143–158,  Erik 
J. Porfeli

Bewijs zoeken 
voor de stelling 
dat werkgerela-
teerde normen en 
waarden (verant-
woordelijkheid, so-
ciale vaardigheden 
etc) en partime 
werkervaringen in 
samenhang veran-
deren gedurende  
highschool.

9-12he 
grade
usa

De resultaten staan in de 
samenvatting.

Vragenlijsten aan de leerlin-
gen over werkwaarden in de 
categorieën.
Economische zekerheid, 
interpersoonlijk, verantwoor-
delijkheden, werkervaring als 
doel.

Resultaten geven zowel een samenhang als een discrepantie weer. Het lijkt er op dat als je je 
een voorstelling maakt van je toekomstige carrière dat een groter invloed heeft op je beroeps-
ontwikkeling dan part-time werkervaring.
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menten met bijbehorende 
activiteiten van docenten 
en studenten, zoals as-
sessmentmethode, POP, 
PF, loopbaangesprekken 
en is opgenomen in de 
dagelijkse onderwijsprak-
tijk.

Loopbaanonderwerpen staan 
nu nog zelden op de agenda 
van de gesprekken.

Docenten moeten echt besef-
fen dat er verschillende bege-
leidingsstijlen zijn.
Wil je een andere stijl van 
begeleiden dan zullen zij dit 
zelf moeten ervaren en leren. 
Gevoel voor (willen) ontwik-
kelen.
Perceptie van studenten van 
wat jij misschien als dialoog 
ziet, kan heel anders zijn.  Ook 
dat beseffen is van belang.
Die rolwisseling van docenten 
is heel lastig en interfereert 
met hun eigen docent-iden-
titeit.
Er moet geinvesteerd worden 
in deze transitie: praten met 
elkaar over eigen normen en 
aanpak en hoe je studenten 
daarin begeleidt.

Kwantitatief
Vragenlijst, zelf ontwikkeld.
579 studenten  van 28 do-
centen

ANOVA, clusteranalyse en na 
indeling van docenten bij een 
van de vier geïdentificeerde 
clusters is gekeken of de pro-
fielen significant waren door 
opnieuw ANOVA en  daarna 
een Scheffe test

1 perceptie studenten: lage score op praten over loopbaan en over   persoonlijke onderwer-
pen. Ze ervaren docenten wel als coöperatief.
2 onderscheid in 4 clusters begeleidingsprofielen. 
Waarvan 2 duidelijk verschilden nl persoonlijk en uitgebalanceerd tussen directieve en niet 
directieve stijl en de niet persoonlijke en directieve stijl.

7 The Dynamic between 
workvalues and part-
time work experiences 
Across the highschool 
years,  Journal of 
Vocational Behavior 73 
(2008) 143–158,  Erik 
J. Porfeli

Bewijs zoeken 
voor de stelling 
dat werkgerela-
teerde normen en 
waarden (verant-
woordelijkheid, so-
ciale vaardigheden 
etc) en partime 
werkervaringen in 
samenhang veran-
deren gedurende  
highschool.

9-12he 
grade
usa

De resultaten staan in de 
samenvatting.

Vragenlijsten aan de leerlin-
gen over werkwaarden in de 
categorieën.
Economische zekerheid, 
interpersoonlijk, verantwoor-
delijkheden, werkervaring als 
doel.

Resultaten geven zowel een samenhang als een discrepantie weer. Het lijkt er op dat als je je 
een voorstelling maakt van je toekomstige carrière dat een groter invloed heeft op je beroeps-
ontwikkeling dan part-time werkervaring.
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8 Kariene Mittendorff , 
Douwe Beijaard , Per-
ry den Brok & Maaike 
Koopman (2012) The 
influence of teach-
ers’ career guidance 
profiles on students’ 
career competencies, 
Journal of Vocational 
Education & Training, 
64:4, 491-509.

Onderzoek naar 
de invloed van 
begeleidingsstijlen 
op de ontwikkeling 
van de loopbaan-
competenties (re-
flectie, exploratie 
en netwerken).

Mbo stu-
denten

Loopbaangesprekken, 
hier als de formele, inge-
plande gesprekken.
Alle docenten zijn ook 
slb-er.

Loopbaanreflectie: op mo-
tivatie, talenten en ambitie.
Loopbaanexploratie
(careershaping): de mate 
waarin een student actief 
is in sturing van zijn eigen 
loopbaan en daartoe ac-
ties onderneemt. 
Netwerken: de mate 
waarin een student inter-
actie heeft met anderen 
die een rol kunnen spelen 
in zijn loopbaan.
Locus of control :geloof 
van het individu in eigen 
controle (internal) of buit-
en control, individu denkt 
niet te kunnen sturen, het 
overkomt hem.
Career decision making 
self efficacy:  

In deze studie niet meege-
nomen: SES,  school-
prestaties, persoonlijkheids-
factoren.

Dat alleen reflectie toename 
door docenten beïnvloedbaar 
lijkt, heeft ook te maken met 
het feit dat werkexploratie en 
netwerken vrijwel niet op de 
agenda van de gesprekken 
staat.

SLB-ers moeten beseffen dat 
individuele verschillen tussen 
de studenten van groot belang 
zijn en dat maatwerk  nodig is: 
echte gesprekken en kennis 
over de achtergrond van elke 
ll/student en relatie opbouw-
en.  Daartoe is voldoende tijd 
nodig en professionalisering.

NB voor onderzoek naar effec-
tiviteit lob in t4t zouden we de 
skills van de slb-er mee moet-
en nemen.

Gebruik gemaakt  van dezelf-
de studenten docenten lit nr 7 
579 mbo studenten, 4 do-
meinen, 28 docenten.

Longitudinaal: begin van 
schooljaar (sept) en aan het 
eind (juni)
Aangepaste vragenlijst van 
Kuijpers en Meijers (2009) 
naar loopbaancompetenties.

Vragenlijsten naar de per-
ceptie van studenten van de 
begeleiding van hun slb-er, 
gedurende slb-gesprekken
multilevel analyse.

Variabelen: locus of control 
(vragenlijst kuipers en mey-
ers), self efficacy mbt stud-
iekeuze (zelfgemaakte vra-
genlijst, naast leeftijd, gender, 
opleiding, mbo nivo, etniciteit, 
en de vier begeleidingsstijlen.

Loopbaancompetenties nemen in de loop van het jaar toe

Weinig verschillen te verklaren uit verschillen in begeleidingsstijl, maar  vrijwel alleen door 
verschillen tussen de studenten. Wel:  profiel 3(personal teachers, balancing between directi-
eve en non directive) geeft hoogste reflectie toename van studenten.
Maar ook parttime student (4 dagen werken en 1 dag school=BBL), meisje hogere reflectie 
toename.

Careershaping:
locus of controle en career decisionmaking self efficacy  positieve correlatie.

netwerken:
geen relatie met begeleidingsstijl.

career decisionmaking self efficacy  positieve relatie met netwerken  en career shaping en 
negatieve relatie met reflectie:
zelfverzekerde studenten reflecteren minder en gaan meer op onderzoek uit en gebruiken 
hun netwerk (lijkt logisch).

Geen verschillen gevonden in leeftijd, studiejaar, studierichting (maar was ook niet doel vh 
onderzoek.. wellicht is er geen onderscheid in leeftijd 16-19 jr?).

9 The Nature and Use of 
Individualized Learning 
Plans as a Promising 
Career Intervention 
Strategy
V. Scott Solberg, L. 
Allen Phelps, Kristin 
A. Haakenson, Julie 
F. Durham and Joe 
Timmons
Journal of Career 
Development 2012 

Doel: wat zijn ILP’s 
en wat zijn daarin 
de goodpractices 
en uitdagingen 
voor loopbaan-
ontwikkeling.

USA
Higschool 
students
ILP: in-
dividual 
learning 
plan, in 
20 staten 
verplicht,. 
ILP als 
portfolio en 
stimulans 
loopbaan-
competen-
ties ontwik-
kelen.

Context ILP in vs: lln kun-
nen kiezen voor bepaalde 
onderwijscourses.

Niet zo geschikt, want context 
is te verschillend, nl keuzemo-
gelijkheden in highschool.

Literatuuronderzoek Llp helpt ll bewust te maken van hoe de courses te maken hebben met loopbaandoelen. 
Ouders docenten en studenten zeggen dat het hen helpt om te kiezen.
Ook helpt het om te weten wat ze willen, dus refelctie op interesse, capaciteiten en waarden 
voor loopbaanontwikkeling.
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8 Kariene Mittendorff , 
Douwe Beijaard , Per-
ry den Brok & Maaike 
Koopman (2012) The 
influence of teach-
ers’ career guidance 
profiles on students’ 
career competencies, 
Journal of Vocational 
Education & Training, 
64:4, 491-509.

Onderzoek naar 
de invloed van 
begeleidingsstijlen 
op de ontwikkeling 
van de loopbaan-
competenties (re-
flectie, exploratie 
en netwerken).

Mbo stu-
denten

Loopbaangesprekken, 
hier als de formele, inge-
plande gesprekken.
Alle docenten zijn ook 
slb-er.

Loopbaanreflectie: op mo-
tivatie, talenten en ambitie.
Loopbaanexploratie
(careershaping): de mate 
waarin een student actief 
is in sturing van zijn eigen 
loopbaan en daartoe ac-
ties onderneemt. 
Netwerken: de mate 
waarin een student inter-
actie heeft met anderen 
die een rol kunnen spelen 
in zijn loopbaan.
Locus of control :geloof 
van het individu in eigen 
controle (internal) of buit-
en control, individu denkt 
niet te kunnen sturen, het 
overkomt hem.
Career decision making 
self efficacy:  

In deze studie niet meege-
nomen: SES,  school-
prestaties, persoonlijkheids-
factoren.

Dat alleen reflectie toename 
door docenten beïnvloedbaar 
lijkt, heeft ook te maken met 
het feit dat werkexploratie en 
netwerken vrijwel niet op de 
agenda van de gesprekken 
staat.

SLB-ers moeten beseffen dat 
individuele verschillen tussen 
de studenten van groot belang 
zijn en dat maatwerk  nodig is: 
echte gesprekken en kennis 
over de achtergrond van elke 
ll/student en relatie opbouw-
en.  Daartoe is voldoende tijd 
nodig en professionalisering.

NB voor onderzoek naar effec-
tiviteit lob in t4t zouden we de 
skills van de slb-er mee moet-
en nemen.

Gebruik gemaakt  van dezelf-
de studenten docenten lit nr 7 
579 mbo studenten, 4 do-
meinen, 28 docenten.

Longitudinaal: begin van 
schooljaar (sept) en aan het 
eind (juni)
Aangepaste vragenlijst van 
Kuijpers en Meijers (2009) 
naar loopbaancompetenties.

Vragenlijsten naar de per-
ceptie van studenten van de 
begeleiding van hun slb-er, 
gedurende slb-gesprekken
multilevel analyse.

Variabelen: locus of control 
(vragenlijst kuipers en mey-
ers), self efficacy mbt stud-
iekeuze (zelfgemaakte vra-
genlijst, naast leeftijd, gender, 
opleiding, mbo nivo, etniciteit, 
en de vier begeleidingsstijlen.

Loopbaancompetenties nemen in de loop van het jaar toe

Weinig verschillen te verklaren uit verschillen in begeleidingsstijl, maar  vrijwel alleen door 
verschillen tussen de studenten. Wel:  profiel 3(personal teachers, balancing between directi-
eve en non directive) geeft hoogste reflectie toename van studenten.
Maar ook parttime student (4 dagen werken en 1 dag school=BBL), meisje hogere reflectie 
toename.

Careershaping:
locus of controle en career decisionmaking self efficacy  positieve correlatie.

netwerken:
geen relatie met begeleidingsstijl.

career decisionmaking self efficacy  positieve relatie met netwerken  en career shaping en 
negatieve relatie met reflectie:
zelfverzekerde studenten reflecteren minder en gaan meer op onderzoek uit en gebruiken 
hun netwerk (lijkt logisch).

Geen verschillen gevonden in leeftijd, studiejaar, studierichting (maar was ook niet doel vh 
onderzoek.. wellicht is er geen onderscheid in leeftijd 16-19 jr?).

9 The Nature and Use of 
Individualized Learning 
Plans as a Promising 
Career Intervention 
Strategy
V. Scott Solberg, L. 
Allen Phelps, Kristin 
A. Haakenson, Julie 
F. Durham and Joe 
Timmons
Journal of Career 
Development 2012 

Doel: wat zijn ILP’s 
en wat zijn daarin 
de goodpractices 
en uitdagingen 
voor loopbaan-
ontwikkeling.

USA
Higschool 
students
ILP: in-
dividual 
learning 
plan, in 
20 staten 
verplicht,. 
ILP als 
portfolio en 
stimulans 
loopbaan-
competen-
ties ontwik-
kelen.

Context ILP in vs: lln kun-
nen kiezen voor bepaalde 
onderwijscourses.

Niet zo geschikt, want context 
is te verschillend, nl keuzemo-
gelijkheden in highschool.

Literatuuronderzoek Llp helpt ll bewust te maken van hoe de courses te maken hebben met loopbaandoelen. 
Ouders docenten en studenten zeggen dat het hen helpt om te kiezen.
Ook helpt het om te weten wat ze willen, dus refelctie op interesse, capaciteiten en waarden 
voor loopbaanontwikkeling.
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10 The relation between 
career competencies 
career identity, moti-
vation and quality of 
choice. Frans Meijers, 
Marinka Kuijpers, 
Chad Gundy. Int J 
Educ Vocat Guidance 
(2013) 13:47–66

Onderzoek naar 
de relatie tussen 
loopbaancom-
petenties en 
arbeidsidentiteit, 
leermotivatie en de 
kwaliteit van stu-
diekeuze:
1e relatie tussen 
loopbaancompe-
tenties en arbeids-
identiteit en daarbij 
de rol van een 
loopbaangerichte 
leeromgeving.
2e onderzoek naar 
de relatie tussen 
lb comp en arb 
id.  met daarbij 
als variabelen: 1. 
Leermotivatie, 2. 
Ervaren kwaliteit in 
studiekeuze, 3- in 
keuze van leertak-
en en 4- in keuze 
voor werkplekken.

Vmbo en 
mbo (12-
19)

3499 
leerlingen/ 
studenten 
en 166 
docenten 
in 226 
klassen en 
34 scholen

Arbeidsidentiteit: com-
mitment van een persoon 
voor specifieke werkzaam-
heden of een specifieke 
loopbaan.

Belangrijk artikel. Deelnemers via multi-stage 
proces (alle vmbo (342) en 
mbo (18)scholen uitgenodigd 
voor een conferentie. 

Schoolmanagers hebben lln, 
klassen en docenten
geselecteerd.

1e loopbaancompetenties
Vragenlijst gebaseerd op 
bestaande vragenlijst voor 
werknemers. 
Drie competenties uitgezet:
loopbaanreflectie: gekarak-
teriseerd als reflectief gedrag, 
11 items
loopbaansturing: gekarakte-
riseerd als proactief gedrag, 
14 items
Netwerken: gekarakteriseerd 
als interactief gedrag, 7 items
2e loopbaangerichte leerom-
geving.
Docenten evalueerden de 
mate waarin het curriculum 
student- en praktijkgericht 
was (6 items). Leerlingen 
werd gevraagd naar het aan-
tal stage en of er een dialoog 
plaatsvond(6 items).
3e arbeidsidentiteit
8 items
4e leermotivatie, 8 items
5e keuzekwaliteit; 3 items 
over in hoeverre de sector 
paste bij aanleg en wensen 
van de leerling
6e persoonlijke en situatio-
nele factoren: schooltype, 
sector, gender, leeftijd, 
interne locus of control (3 
items) en behaalde studiere-
sultaten.

Multilevel regressie analyse. 
Afh variabelen: arbeidsiden-
titeit, leer motivatie, goede 
keuze voor leertaken, stage, 
studietype
onafh variabelen: loopbaan-
competenties en de leerom-
geving.

Buiten de scoop: rol van 
emoties

Uit de samenvatting: Loopbaancompetenties dragen positief bij aan leermotivatie, ervaren 
kwaliteit van de studiekeuze, ervaren fit bij het kiezen van leertaken en ervaren fit op stage-
plekken. Arbeidsidentiteit draagt bij aan loopbaankeuzes, en  loopbaandialoog draagt meer 
dan traditionele interventies bij aan loopbaankeuzes.

Nader inzoomen op het artikel:
Geen onderscheid gevonden tussen motieven en kwaliteitenreflectie en tussen
werkexploiratie en loopbaansturing.
Studenten met een arbeidsidentiteit voelen meer binding met de gekozen studie en kunnen 
beter passende keuzes maken in de studie (stage, leertaken die passen bij hun capaciteiten).

Loopbaangesprekken op school en op de stage doen er toe. Meer werkervaring, meer inzicht 
in eigen capaciteiten.

Negatieve relatie van testen met arbeidsidentiteit en tussen loopbaanmethode en leermoti-
vatie. Ook portfolio en pop lijkt geen positieve invloed te hebben op de loopbaanontwikkeling.

Gesprekken in de klas lijken negatief op studiemotivatie. Idem gesprekken over problemen.
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10 The relation between 
career competencies 
career identity, moti-
vation and quality of 
choice. Frans Meijers, 
Marinka Kuijpers, 
Chad Gundy. Int J 
Educ Vocat Guidance 
(2013) 13:47–66

Onderzoek naar 
de relatie tussen 
loopbaancom-
petenties en 
arbeidsidentiteit, 
leermotivatie en de 
kwaliteit van stu-
diekeuze:
1e relatie tussen 
loopbaancompe-
tenties en arbeids-
identiteit en daarbij 
de rol van een 
loopbaangerichte 
leeromgeving.
2e onderzoek naar 
de relatie tussen 
lb comp en arb 
id.  met daarbij 
als variabelen: 1. 
Leermotivatie, 2. 
Ervaren kwaliteit in 
studiekeuze, 3- in 
keuze van leertak-
en en 4- in keuze 
voor werkplekken.

Vmbo en 
mbo (12-
19)

3499 
leerlingen/ 
studenten 
en 166 
docenten 
in 226 
klassen en 
34 scholen

Arbeidsidentiteit: com-
mitment van een persoon 
voor specifieke werkzaam-
heden of een specifieke 
loopbaan.

Belangrijk artikel. Deelnemers via multi-stage 
proces (alle vmbo (342) en 
mbo (18)scholen uitgenodigd 
voor een conferentie. 

Schoolmanagers hebben lln, 
klassen en docenten
geselecteerd.

1e loopbaancompetenties
Vragenlijst gebaseerd op 
bestaande vragenlijst voor 
werknemers. 
Drie competenties uitgezet:
loopbaanreflectie: gekarak-
teriseerd als reflectief gedrag, 
11 items
loopbaansturing: gekarakte-
riseerd als proactief gedrag, 
14 items
Netwerken: gekarakteriseerd 
als interactief gedrag, 7 items
2e loopbaangerichte leerom-
geving.
Docenten evalueerden de 
mate waarin het curriculum 
student- en praktijkgericht 
was (6 items). Leerlingen 
werd gevraagd naar het aan-
tal stage en of er een dialoog 
plaatsvond(6 items).
3e arbeidsidentiteit
8 items
4e leermotivatie, 8 items
5e keuzekwaliteit; 3 items 
over in hoeverre de sector 
paste bij aanleg en wensen 
van de leerling
6e persoonlijke en situatio-
nele factoren: schooltype, 
sector, gender, leeftijd, 
interne locus of control (3 
items) en behaalde studiere-
sultaten.

Multilevel regressie analyse. 
Afh variabelen: arbeidsiden-
titeit, leer motivatie, goede 
keuze voor leertaken, stage, 
studietype
onafh variabelen: loopbaan-
competenties en de leerom-
geving.

Buiten de scoop: rol van 
emoties

Uit de samenvatting: Loopbaancompetenties dragen positief bij aan leermotivatie, ervaren 
kwaliteit van de studiekeuze, ervaren fit bij het kiezen van leertaken en ervaren fit op stage-
plekken. Arbeidsidentiteit draagt bij aan loopbaankeuzes, en  loopbaandialoog draagt meer 
dan traditionele interventies bij aan loopbaankeuzes.

Nader inzoomen op het artikel:
Geen onderscheid gevonden tussen motieven en kwaliteitenreflectie en tussen
werkexploiratie en loopbaansturing.
Studenten met een arbeidsidentiteit voelen meer binding met de gekozen studie en kunnen 
beter passende keuzes maken in de studie (stage, leertaken die passen bij hun capaciteiten).

Loopbaangesprekken op school en op de stage doen er toe. Meer werkervaring, meer inzicht 
in eigen capaciteiten.

Negatieve relatie van testen met arbeidsidentiteit en tussen loopbaanmethode en leermoti-
vatie. Ook portfolio en pop lijkt geen positieve invloed te hebben op de loopbaanontwikkeling.

Gesprekken in de klas lijken negatief op studiemotivatie. Idem gesprekken over problemen.
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11 The relationship 
between learning 
environment and ca-
reer competencies of 
students in vocational 
education
M. Kuijpers ⁎, F. Mei-
jers, C. Gundy
Journal of Vocational 
Behavior 78 (2011) 
21–30

Which aspects of 
the learning envi-
ronment show evi-
dence of a relation-
ship with the nature 
of and the degree to 
which career com-
petencies are used 
by students?

Hypotheses
1. A career-related
program orga-
nization that is 
practice-and inqui-
ry-based advances 
the use of career 
competencies by 
students. 
2. Career dialogue 
contributes more to 
the use of career 
competencies by 
students than tradi-
tional career guid-
ance (i.e., tests,
counseling for drop-
out prevention, and 
incidental individual 
conversations with a 
school career coun-
selor). 
3. Career dialogue 
contributes more to 
the use of career 
competencies by 
students than per-
sonal factors.

Vmbo 
12-19 jr en 
mbo jaar 3 
en 4

Loopbaangerichte leerom-
geving  verschilt van tradi-
tioneel …

Interne locus of control: 
iemand schrijft succes of 
falen toe aan eigen acties; 

3 loopbaancomp gebruikt. 
Capaciteiten en motieven 
reflectie gecombineerd, in 
1.loopbaanreflectieevenals 
werk exploiratie en  en ac-
ties in 2.loopbaansturing. 
En 3. netwerken.

Vragenlijst studenten is heel 
grondig opgesteld.

Maatwerk

Nb: resultaten moeilijk te inter-
preteren. Discussie verbaasde 
mij. Leek de uitkomsten posi-
tiever in te schatten.

Multistage process.
Conferentie via platform 
betatechniek en het Platform 
beroepsonderwijs.
Daar gevraagd om mee te 
doen.

Vragenlijst, opgesteld.

3499 studenten, 166 docent-
en van 198 klassen en 35 
scholen
(vgl 11)

Hyp 1 geen bewijs.

Hyp 2: wel bewijs.

In scholen met een lob methode zie je wel ontwikkeling van reflectie, maar niet van comp 2 
en 3.

Loopbaandialogen op school of op het werk dragen significant bij aan alle 3 comp. ; hyp 2 = 
positief.

Loopbaansturing en netwerken ontwikkelen in een probleemgerichte (problem discussions) 
leeromgeving  met  stages en loopbaandialogen op school en in de praktijk.

Persoonlijke factoren: loopbaancompetenties hoger bij hogere locus of control
Verschillen in etniciteit, leerprestaties leeftijd en gender. Dit gegeven meenemen in de wijze 
van begeleiden. 

Praktijkgerichte leeromgeving met dialoog ondanks persoonlijke factoren heeft effect op loop-
baancompetentie ontwikkeling.

Belang van professionaliteit van de docenten: andere manier van onderwijs geven. 
Nodig: transformative leadership (Geijsel & Meijers 2005).

12 Vocational profilesand 
internship quality 
among Portuguese 
VET students, Vitor 
Gamboa,, Maria Paula 
Paixao, Saul Neves 
de Jesus, Int J Educ 
Vocat Guidance (2014) 
14:221–244. DOI 
10.1007/s10775-014-
9268-

Onderzoek of de 
kwaliteiten van 
stage  vergeli-
jkbare invloed 
heeft op de loop-
baancompetentie 
ontwikkeling van 
studenten met ver-
schillende beroep-
sprofielen 

Hypothese:
Kwaliteit van 
stage is positief 
gerelateerd aam 
loopbaanexporatie 
(= behaviour and 
beliefs) en commit-
ment en negatief 
aan niet kunnen 
kiezen en keuze-
stress.

12de jaars= 
laatste 
klas van 
middelbare 
school ca 
17jr
In zd Por-
tugal 

Stagekwaliteit is gerela-
teerd aan ontwikkeling van 
werkexploratie.

Internship vragenlijst is inter-
essant.

Deze verschillen te zien en te 
kunnen onderscheiden is van 
belang bij effecten van werk-
ervaring op studenten in T4T.

346 leerlingen 

Exploratief onderzoek.

Portugese vragenlijsten.

Vragenlijst voor en na de 
stage.

14 Loopbaanprofielen van leerlingen zijn zeer verschillend. Hieruit volgt de notie dat 
diversiteit en complexiteit van individuen en van de omgeving steeds goed benoemd moeten 
worden om loopbaanontwikkeling te begrijpen.
2. De clusters waren wel te linken aan wat de stages in het algemeen opleverden voor de 
verschillende clusters/profielen.
Cl 1: deferred exploration/committed decision, 
Stageverslag/logboek en daarop regelmatig refelcteren meeste effect
Cl 2: self orientated/avoidant exploration.: 
Begeleiding vooral in heel systematisch helpen met uitzoeken wat loopbaan en 
leermogelijkheden zijn.
Cl 3: systematic exploration/deferred decision and commitment. 
Studenten helpen bij omgaan met keuzestress door emotionele steun en keuzetraining. 
Cl 4: confident exploration/high career commitment.
Deze studenten de kans geven om carrièrekansen te bespreken.  
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11 The relationship 
between learning 
environment and ca-
reer competencies of 
students in vocational 
education
M. Kuijpers ⁎, F. Mei-
jers, C. Gundy
Journal of Vocational 
Behavior 78 (2011) 
21–30

Which aspects of 
the learning envi-
ronment show evi-
dence of a relation-
ship with the nature 
of and the degree to 
which career com-
petencies are used 
by students?

Hypotheses
1. A career-related
program orga-
nization that is 
practice-and inqui-
ry-based advances 
the use of career 
competencies by 
students. 
2. Career dialogue 
contributes more to 
the use of career 
competencies by 
students than tradi-
tional career guid-
ance (i.e., tests,
counseling for drop-
out prevention, and 
incidental individual 
conversations with a 
school career coun-
selor). 
3. Career dialogue 
contributes more to 
the use of career 
competencies by 
students than per-
sonal factors.

Vmbo 
12-19 jr en 
mbo jaar 3 
en 4

Loopbaangerichte leerom-
geving  verschilt van tradi-
tioneel …

Interne locus of control: 
iemand schrijft succes of 
falen toe aan eigen acties; 

3 loopbaancomp gebruikt. 
Capaciteiten en motieven 
reflectie gecombineerd, in 
1.loopbaanreflectieevenals 
werk exploiratie en  en ac-
ties in 2.loopbaansturing. 
En 3. netwerken.

Vragenlijst studenten is heel 
grondig opgesteld.

Maatwerk

Nb: resultaten moeilijk te inter-
preteren. Discussie verbaasde 
mij. Leek de uitkomsten posi-
tiever in te schatten.

Multistage process.
Conferentie via platform 
betatechniek en het Platform 
beroepsonderwijs.
Daar gevraagd om mee te 
doen.

Vragenlijst, opgesteld.

3499 studenten, 166 docent-
en van 198 klassen en 35 
scholen
(vgl 11)

Hyp 1 geen bewijs.

Hyp 2: wel bewijs.

In scholen met een lob methode zie je wel ontwikkeling van reflectie, maar niet van comp 2 
en 3.

Loopbaandialogen op school of op het werk dragen significant bij aan alle 3 comp. ; hyp 2 = 
positief.

Loopbaansturing en netwerken ontwikkelen in een probleemgerichte (problem discussions) 
leeromgeving  met  stages en loopbaandialogen op school en in de praktijk.

Persoonlijke factoren: loopbaancompetenties hoger bij hogere locus of control
Verschillen in etniciteit, leerprestaties leeftijd en gender. Dit gegeven meenemen in de wijze 
van begeleiden. 

Praktijkgerichte leeromgeving met dialoog ondanks persoonlijke factoren heeft effect op loop-
baancompetentie ontwikkeling.

Belang van professionaliteit van de docenten: andere manier van onderwijs geven. 
Nodig: transformative leadership (Geijsel & Meijers 2005).

12 Vocational profilesand 
internship quality 
among Portuguese 
VET students, Vitor 
Gamboa,, Maria Paula 
Paixao, Saul Neves 
de Jesus, Int J Educ 
Vocat Guidance (2014) 
14:221–244. DOI 
10.1007/s10775-014-
9268-

Onderzoek of de 
kwaliteiten van 
stage  vergeli-
jkbare invloed 
heeft op de loop-
baancompetentie 
ontwikkeling van 
studenten met ver-
schillende beroep-
sprofielen 

Hypothese:
Kwaliteit van 
stage is positief 
gerelateerd aam 
loopbaanexporatie 
(= behaviour and 
beliefs) en commit-
ment en negatief 
aan niet kunnen 
kiezen en keuze-
stress.

12de jaars= 
laatste 
klas van 
middelbare 
school ca 
17jr
In zd Por-
tugal 

Stagekwaliteit is gerela-
teerd aan ontwikkeling van 
werkexploratie.

Internship vragenlijst is inter-
essant.

Deze verschillen te zien en te 
kunnen onderscheiden is van 
belang bij effecten van werk-
ervaring op studenten in T4T.

346 leerlingen 

Exploratief onderzoek.

Portugese vragenlijsten.

Vragenlijst voor en na de 
stage.

14 Loopbaanprofielen van leerlingen zijn zeer verschillend. Hieruit volgt de notie dat 
diversiteit en complexiteit van individuen en van de omgeving steeds goed benoemd moeten 
worden om loopbaanontwikkeling te begrijpen.
2. De clusters waren wel te linken aan wat de stages in het algemeen opleverden voor de 
verschillende clusters/profielen.
Cl 1: deferred exploration/committed decision, 
Stageverslag/logboek en daarop regelmatig refelcteren meeste effect
Cl 2: self orientated/avoidant exploration.: 
Begeleiding vooral in heel systematisch helpen met uitzoeken wat loopbaan en 
leermogelijkheden zijn.
Cl 3: systematic exploration/deferred decision and commitment. 
Studenten helpen bij omgaan met keuzestress door emotionele steun en keuzetraining. 
Cl 4: confident exploration/high career commitment.
Deze studenten de kans geven om carrièrekansen te bespreken.  
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13 High school students’ 
career decision-mak-
ing process: A longi-
tudinal study of one 
choice.
Veerle Germeijs ¤, 
Karine Verschueren, 
Journal of Vocational 
Behavior 68 (2006) 
189–204

Onderzoek naar 
het besluitvor-
mingsproces van 
vo leerlingen voor 
hbo

Beschrijven van de 
belangrijkste ver-
anderingen tijdens 
het uitvoeren van 
de stappen
Onderzoek naar 
de verschillen 
tussen de lln
Zoeken naar ver-
banden tussen 
de stappen in het 
verandertraject (pg 
190), vooral tussen 
de exploratie-
ve stappen  en 
de veranderende 
stappen (oriën-
tatie, beslissen en 
commitment).

748 lln 
van 25 vo 
scholen in 
vlaanderen
Witte lln
Laatste 
jaar, ge-
middeld 
17,4 jr

Career decisionmaking 
process= het proces dat 
mensen doormaken bij 
het op zoek gaan naar 
geschikte beroeps-
mogelijkheden, ze ver-
gelijken en dan er een 
kiezen.

Career dicisional tasks 
(stappen?):
Orientatie (awareness)
Self exploratie
Brede omgevings ex-
ploiratie
Verdiepende exploiratie
Beslisssen
Committment 

De fases in het studiekeuze-
proces zijn blijkbaar wel waar 
te nemen bij lln, hoe dan ook. 
Ze moeten namelijk een studie 
kiezen, dus ze zijn zich hier-
van bewust en gaan er mee 
aan de slag.

Exploratief, longitudi-
naal,onderzoek

Sept, jan, mei vragenlijst
Perceptie van de leerlingen

Ontwikkeling in het laatste jaar wat betreft studiekeuze is groot. Er is een zichtbare groei in 
de studiekeuzestappen tot aan het eind en loopt over het algemeen ook via de genoemde 
volgorde. Maar ook werden verdiepende exploratie, beslissen en commitment aan het begin 
gevonden.

Alleen het laatste jaar dus nogal beperkt? Namelijk bestendigeheid van de keuze niet onder-
zocht.

14 Child vocational de-
velopment: A review
and reconsideration
Paul J. Hartung, Erik J. 
Porfeli, Fred W. Von-
dracek (2005)
Journal of Vocational 
Behavior 66 385–419

(geen print)

Vastleggen van 
de kennis die er 
op dit moment  
is over hoe de 
beroepsontwikke-
ling al begint bij 
kinderen en zich 
verder ontwikkelt 
gedurende het 
leven. Verbinden 
kennis over loop-
baanontwikkeling 
van volwassen aan 
die van kinderen.
En zo verder 
onderzoek richting 
te geven.

Vocational development=
Beroepsontwikkeling?= 
arbeidsidentiteit?

Kindertijd 3-14

10-14 early adolescent

Beroepsontwikkeling (arbeids-
identiteit?) begint al vroeg.  
Zelfs 3-5 jarigen hebben al 
een bepaald beeld.
Afhankelijk van gender, SES, 
familie, etniciteit, intelligentie 
stereotype beelden. Dus al in 
vroeg stadium aandacht geven 
aan het ontwikkelen van de 
juitste beroepsbeelden.

Literatuurstudie Beroepsontwikkeling begint veel eerder dan algemeen wordt aangenomen. En wat de 
kinderen leren over het werk en beroepen heeft een diepgaand effect op hun keuzes als 
adolescenten en jonge volwassenen en uiteindelijk, op hun beroepsloopbaan.

Nieuwsgierigheid, fantasie, interesses en capaciteiten worden gewekt en krijgen vorm als de 
kinderen op speelse wijze hun mogelijke toekomstige zelf construeren en projecteren in toe-
komstig werk en sociale rollen.

Voorlopige gegevens wijzen erop dat het bewustmaken van ambities, verwachtingen, inter-
esses en geschiktheid tijdens de ontwikkeling van kind naar volwassenheid, de ontwikkeling 
van persoonlijke identiteit en verbondenheid met de sociale en interpersoonlijke wereld stimu-
leert.
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13 High school students’ 
career decision-mak-
ing process: A longi-
tudinal study of one 
choice.
Veerle Germeijs ¤, 
Karine Verschueren, 
Journal of Vocational 
Behavior 68 (2006) 
189–204

Onderzoek naar 
het besluitvor-
mingsproces van 
vo leerlingen voor 
hbo

Beschrijven van de 
belangrijkste ver-
anderingen tijdens 
het uitvoeren van 
de stappen
Onderzoek naar 
de verschillen 
tussen de lln
Zoeken naar ver-
banden tussen 
de stappen in het 
verandertraject (pg 
190), vooral tussen 
de exploratie-
ve stappen  en 
de veranderende 
stappen (oriën-
tatie, beslissen en 
commitment).

748 lln 
van 25 vo 
scholen in 
vlaanderen
Witte lln
Laatste 
jaar, ge-
middeld 
17,4 jr

Career decisionmaking 
process= het proces dat 
mensen doormaken bij 
het op zoek gaan naar 
geschikte beroeps-
mogelijkheden, ze ver-
gelijken en dan er een 
kiezen.

Career dicisional tasks 
(stappen?):
Orientatie (awareness)
Self exploratie
Brede omgevings ex-
ploiratie
Verdiepende exploiratie
Beslisssen
Committment 

De fases in het studiekeuze-
proces zijn blijkbaar wel waar 
te nemen bij lln, hoe dan ook. 
Ze moeten namelijk een studie 
kiezen, dus ze zijn zich hier-
van bewust en gaan er mee 
aan de slag.

Exploratief, longitudi-
naal,onderzoek

Sept, jan, mei vragenlijst
Perceptie van de leerlingen

Ontwikkeling in het laatste jaar wat betreft studiekeuze is groot. Er is een zichtbare groei in 
de studiekeuzestappen tot aan het eind en loopt over het algemeen ook via de genoemde 
volgorde. Maar ook werden verdiepende exploratie, beslissen en commitment aan het begin 
gevonden.

Alleen het laatste jaar dus nogal beperkt? Namelijk bestendigeheid van de keuze niet onder-
zocht.

14 Child vocational de-
velopment: A review
and reconsideration
Paul J. Hartung, Erik J. 
Porfeli, Fred W. Von-
dracek (2005)
Journal of Vocational 
Behavior 66 385–419

(geen print)

Vastleggen van 
de kennis die er 
op dit moment  
is over hoe de 
beroepsontwikke-
ling al begint bij 
kinderen en zich 
verder ontwikkelt 
gedurende het 
leven. Verbinden 
kennis over loop-
baanontwikkeling 
van volwassen aan 
die van kinderen.
En zo verder 
onderzoek richting 
te geven.

Vocational development=
Beroepsontwikkeling?= 
arbeidsidentiteit?

Kindertijd 3-14

10-14 early adolescent

Beroepsontwikkeling (arbeids-
identiteit?) begint al vroeg.  
Zelfs 3-5 jarigen hebben al 
een bepaald beeld.
Afhankelijk van gender, SES, 
familie, etniciteit, intelligentie 
stereotype beelden. Dus al in 
vroeg stadium aandacht geven 
aan het ontwikkelen van de 
juitste beroepsbeelden.

Literatuurstudie Beroepsontwikkeling begint veel eerder dan algemeen wordt aangenomen. En wat de 
kinderen leren over het werk en beroepen heeft een diepgaand effect op hun keuzes als 
adolescenten en jonge volwassenen en uiteindelijk, op hun beroepsloopbaan.

Nieuwsgierigheid, fantasie, interesses en capaciteiten worden gewekt en krijgen vorm als de 
kinderen op speelse wijze hun mogelijke toekomstige zelf construeren en projecteren in toe-
komstig werk en sociale rollen.

Voorlopige gegevens wijzen erop dat het bewustmaken van ambities, verwachtingen, inter-
esses en geschiktheid tijdens de ontwikkeling van kind naar volwassenheid, de ontwikkeling 
van persoonlijke identiteit en verbondenheid met de sociale en interpersoonlijke wereld stimu-
leert.
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15 Christy A. Blanchard 
and James W. Lichten-
berg (2003).
Compromise in career 
decision making: A test 
of Gottfredson’s theory  
Journal of Vocational 
Behavior 62 250–271

Theorie van God-
fredson te testen

Univer-
siteits-
studenten
N=33

Circumscription: 
Proces van elimineren van 
onacceptabele beroepen 
uit het scala van mogelijk-
heden. Hierdoor ontstaat 
een zone van acceptabele 
alternatieven.
Compromise: keuzestra-
tegie gebruikt tijdens de 
circumscriptie: tijdens het 
kiezen of overwegen van 
een voorkeursberoep, stuit 
je op een aantal grenzen 
en vervolgens kies je een 
iets minder wenselijk, 
maar acceptabel pad, het 
compromis.
Prestige: invloed verwer-
ven door succes, 
beroemdheid of rijkdom.
Interesse: gevoel van 
aantrekkingskracht of 
nieuwsgierigheid voor iets.

Beschrijving theorie van 
Gottfredson: studiekeuze is 
een uitdrukking van de ‘social 
self’ en va de ‘psychological 
self’. Individuen gebruiken so-
ciale criteria zoals sexestereo-
typering en de sociale status 
van de beroepen meer dan 
persoonlijke kenmerken zoals 
interesseen persoonlijkheids-
factoren bij de loopbaankeu-
zes. Dit vindt plaats in lange 
periode langs 2 processen , 
namelijk ‘circumscriptie’ en 
‘compromise’

4 stadia in de ontwikkeling van 
Circumscriptie 
(door Cathy vertaald als 
beroepsuitsluiting):
3-5 orientatie op grootte en 
macht.
6-8 orientatie op sexrollen; 
eigen sexe is het criterium.
9-13 ontstaan van besef van 
sociale status en persoonlijke 
kwaliteiten. Aspiraties worden 
hierop gecheckt. Aan het 
eind van deze fase is er een 
behoorlijke beperking van de 
mogelijkheden die het individu 
voor zichzelf ziet.
14-22 Adolescentie en daarna. 
De focus is meer naar binnen 
gericht op zoek naar eigen 
identiteit en congruentie met 
het beroepenveld in de zone 
van acceptabele beroepen in 
relatie tot sexe, sociale status 
en  factoren als persoonlijke 
interesse en waarden. In dit 
stadium begint het proces van 
compromise (schipperen).

Principes mbt compromise:
1.Invloed van sexe-typering 
(sexestereotypen), prestige en 
intereresse.
2 liever een goed dan een 
optimaal beroep. Optimaal 
kost meer tijd en energie (they 
settle for less).
3 individuen willen liever geen 
onbevredigende alternatieven. 
In dat geval keuze uitstel.
4 Psychologische aanpassin-
gen: laten interesse schieten 
voor prestige. Sexestereo-
typering ontstaat het vroegst in 
de ontwikkeling en is daarom 
het minst kneedbaar (zie ook 
conclusie).

Pilotstudie
vragenlijst

Individuen met een lage neiging om te schipperen hechten meer belang aan de factor 
interesse, dan volgt prestige en daarna aan sexe stereotypering.
Bij individuen met gemiddelde en hoge graad van compromissen sluiten vind je geen verschil 
tussen de factoren prestige en sexe stereotypering, maar wel prevaleren ze die beroepen ge-
relateerd aan die factoren, boven het kiezen van een beroep op basis van de eigen interesse.
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15 Christy A. Blanchard 
and James W. Lichten-
berg (2003).
Compromise in career 
decision making: A test 
of Gottfredson’s theory  
Journal of Vocational 
Behavior 62 250–271

Theorie van God-
fredson te testen

Univer-
siteits-
studenten
N=33

Circumscription: 
Proces van elimineren van 
onacceptabele beroepen 
uit het scala van mogelijk-
heden. Hierdoor ontstaat 
een zone van acceptabele 
alternatieven.
Compromise: keuzestra-
tegie gebruikt tijdens de 
circumscriptie: tijdens het 
kiezen of overwegen van 
een voorkeursberoep, stuit 
je op een aantal grenzen 
en vervolgens kies je een 
iets minder wenselijk, 
maar acceptabel pad, het 
compromis.
Prestige: invloed verwer-
ven door succes, 
beroemdheid of rijkdom.
Interesse: gevoel van 
aantrekkingskracht of 
nieuwsgierigheid voor iets.

Beschrijving theorie van 
Gottfredson: studiekeuze is 
een uitdrukking van de ‘social 
self’ en va de ‘psychological 
self’. Individuen gebruiken so-
ciale criteria zoals sexestereo-
typering en de sociale status 
van de beroepen meer dan 
persoonlijke kenmerken zoals 
interesseen persoonlijkheids-
factoren bij de loopbaankeu-
zes. Dit vindt plaats in lange 
periode langs 2 processen , 
namelijk ‘circumscriptie’ en 
‘compromise’

4 stadia in de ontwikkeling van 
Circumscriptie 
(door Cathy vertaald als 
beroepsuitsluiting):
3-5 orientatie op grootte en 
macht.
6-8 orientatie op sexrollen; 
eigen sexe is het criterium.
9-13 ontstaan van besef van 
sociale status en persoonlijke 
kwaliteiten. Aspiraties worden 
hierop gecheckt. Aan het 
eind van deze fase is er een 
behoorlijke beperking van de 
mogelijkheden die het individu 
voor zichzelf ziet.
14-22 Adolescentie en daarna. 
De focus is meer naar binnen 
gericht op zoek naar eigen 
identiteit en congruentie met 
het beroepenveld in de zone 
van acceptabele beroepen in 
relatie tot sexe, sociale status 
en  factoren als persoonlijke 
interesse en waarden. In dit 
stadium begint het proces van 
compromise (schipperen).

Principes mbt compromise:
1.Invloed van sexe-typering 
(sexestereotypen), prestige en 
intereresse.
2 liever een goed dan een 
optimaal beroep. Optimaal 
kost meer tijd en energie (they 
settle for less).
3 individuen willen liever geen 
onbevredigende alternatieven. 
In dat geval keuze uitstel.
4 Psychologische aanpassin-
gen: laten interesse schieten 
voor prestige. Sexestereo-
typering ontstaat het vroegst in 
de ontwikkeling en is daarom 
het minst kneedbaar (zie ook 
conclusie).

Pilotstudie
vragenlijst

Individuen met een lage neiging om te schipperen hechten meer belang aan de factor 
interesse, dan volgt prestige en daarna aan sexe stereotypering.
Bij individuen met gemiddelde en hoge graad van compromissen sluiten vind je geen verschil 
tussen de factoren prestige en sexe stereotypering, maar wel prevaleren ze die beroepen ge-
relateerd aan die factoren, boven het kiezen van een beroep op basis van de eigen interesse.
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16 Conceptions of career 
choice and attainment: 
Developmental levels
in how children think 
about careers
Kimberly A.S. Howard 
A., Mary E. Walsh. 
Journal of Vocational 
Behavior 76 (2010) 
143–152

Testen vh ontwik-
kelingsmodel ‘con-
ceptions of career 
choice and attain-
ment (CCCA)

Onderzoek naar 
careerchoice and 
attainment (loop-
baankeuze en 
talentontwikkeling? 
Of alleen ontwik-
keling?) 
1Kijken of er 
verschillen zijn in 
redeneren
2 of complexiteit 
om perspectieve te 
onderscheiden er 
toe doet

Studie 1
5-6
Kindergar-
ten,
8-9 jr 
3grade
9-10
4the
10-11
5th
11-12 jr
6 grade

Studie 2
KG
4th en 8th 
grade

Usa
Gemiddelde scholen, mix 
van etniciteit en ses en 
gender.

Implicaties/ interventies 
1 Associatief niveua (kleuters) 
deze kinderen met een scala 
van beroepen laten kennis-
makenen simpel bijbrengen 
dat je er wel wat voor moet 
kunnen en dus moet leren en 
oefenen.
2 Sequencelevel: onderzoek-
en hoe het werkt als je inter-
esses ontwikkelt en waarden, 
doelen en behoeftes. Ze hel-
pen met het waarderen hoe je 
als individu stappen neemt.
3 interaction level.deze kin-
deren helpen met ontdekken 
hoe het werkt met het betrek-
ken van persoonlijke interess-
es en ambities. Ook hoe het 
werkt in een veranderende 
wereld van werken, voor jou 
persoonlijk en als professional, 
een constant leerproces.

Semi gestructureerde inter-
views van 
Studie 1 20,20,20 kinderen.
Studie 2
Met als doel de eerste studie 
te repliceren.
Aantal interviews: 24,24,24

Kleuters hanteren een  redeneringsstrategie gebaseerd op fantasie en groep 3rd betrekken al 
persoonlijke interesse, kwaliteiten en wat er nodig is voor een beroep erbij. Kinderen in de 6th 
grade ook sequentie level, maar 15-25% zaten al in het interactie level.

Naarmate kinderen zich cognitief ontwikkelen zijn ze beter in staat om het proces van 
beroepskeuze en het vinden van een baan uit te leggen. Naarmate kinderen beter oorzaak 
en gevolg in relaties kunnen begrijpen zijn ze beter in staat om te snappen dat je iets moet 
leren en trainen voor verschillende beroepen.
Redeneervermogen over beroepskeuze en het vinden van een baan is waarschijnlijk nauw 
gerelateerd aan het niveau van om complexe perspectieven te kunnen onderscheiden.
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16 Conceptions of career 
choice and attainment: 
Developmental levels
in how children think 
about careers
Kimberly A.S. Howard 
A., Mary E. Walsh. 
Journal of Vocational 
Behavior 76 (2010) 
143–152

Testen vh ontwik-
kelingsmodel ‘con-
ceptions of career 
choice and attain-
ment (CCCA)

Onderzoek naar 
careerchoice and 
attainment (loop-
baankeuze en 
talentontwikkeling? 
Of alleen ontwik-
keling?) 
1Kijken of er 
verschillen zijn in 
redeneren
2 of complexiteit 
om perspectieve te 
onderscheiden er 
toe doet

Studie 1
5-6
Kindergar-
ten,
8-9 jr 
3grade
9-10
4the
10-11
5th
11-12 jr
6 grade

Studie 2
KG
4th en 8th 
grade

Usa
Gemiddelde scholen, mix 
van etniciteit en ses en 
gender.

Implicaties/ interventies 
1 Associatief niveua (kleuters) 
deze kinderen met een scala 
van beroepen laten kennis-
makenen simpel bijbrengen 
dat je er wel wat voor moet 
kunnen en dus moet leren en 
oefenen.
2 Sequencelevel: onderzoek-
en hoe het werkt als je inter-
esses ontwikkelt en waarden, 
doelen en behoeftes. Ze hel-
pen met het waarderen hoe je 
als individu stappen neemt.
3 interaction level.deze kin-
deren helpen met ontdekken 
hoe het werkt met het betrek-
ken van persoonlijke interess-
es en ambities. Ook hoe het 
werkt in een veranderende 
wereld van werken, voor jou 
persoonlijk en als professional, 
een constant leerproces.

Semi gestructureerde inter-
views van 
Studie 1 20,20,20 kinderen.
Studie 2
Met als doel de eerste studie 
te repliceren.
Aantal interviews: 24,24,24

Kleuters hanteren een  redeneringsstrategie gebaseerd op fantasie en groep 3rd betrekken al 
persoonlijke interesse, kwaliteiten en wat er nodig is voor een beroep erbij. Kinderen in de 6th 
grade ook sequentie level, maar 15-25% zaten al in het interactie level.

Naarmate kinderen zich cognitief ontwikkelen zijn ze beter in staat om het proces van 
beroepskeuze en het vinden van een baan uit te leggen. Naarmate kinderen beter oorzaak 
en gevolg in relaties kunnen begrijpen zijn ze beter in staat om te snappen dat je iets moet 
leren en trainen voor verschillende beroepen.
Redeneervermogen over beroepskeuze en het vinden van een baan is waarschijnlijk nauw 
gerelateerd aan het niveau van om complexe perspectieven te kunnen onderscheiden.
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17 Annemie Winters, 
Frans Meijers, Mariëtte 
Harlaar , Anneke Strik, 
Herman Baert
& Marinka Kuijpers 
(2013): The Narrative 
Quality of Career Con-
versations in Vocation-
al Education,
Journal of Constructiv-
ist Psychology, 26:2, 
115-126

Onderzoek naar 
hoe studieloop-
baangesprekken 
arbeidsidentiteit bij 
studenten ontwik-
kelen. 

Vmbo en 
mbo stu-
denten

Career identity can be 
defined as a story told by 
a person,
expressing his or her life 
theme(s) and the way he 
or she identifies the self 
based on these life
theme(s) with a specific 
occupation or career.

Definitie door Wardek-
ker,W. 2014. Beroepsiden-
titeit en onzekerheid. Het 
onzekere voor het zekere 
pg 9-20 (Meijers, F.,Kui-
jpers,M., Mittendorff, K., 
Wijers, G. Garant. Antwer-
pen-Apeldoorn)
Arbeidsidentiteit is een 
structuur of netwerk van 
betekenissen waarin het 
individu de eigen moti-
vatie, interesses en capa-
citeiten bewust verbindt 
met acceptabele werk-
rollen: ‘je weet binnen 
welke beroepen en arbe-
idsgebieden je wilt en kunt 
werken: je voelt vertrouw-
en en zekerheid dat deze 
beroepswens bij je past; 
dat je er zin in hebt, en dat 
je de competenties hebt 
ontwikkeld die de begin-
nende beroepsbeoefe-
naar nodig heeft’ (citaat 
van Moesker &Roefs, p 5). 
Vertrouwen en zekerheid 
wijzen op de emotionele 
component, een verbin-
ding en identificatie met 
het beroep.

In ‘Wiens verhaal telt, 
naar een narratieve en 
dialogische loopbaanbe-
geleiding 2012‘ pg 10 zegt 
Meijers: de ontwikkeling 
van arbeidsidentiteit is een 
leerproces dat gerea-
liseerd wordt via een dia-
loog met zichzelf (interne 
dialoog) en met anderen 
(externe dioaloog). In die 
gelijktijdige dialoog met 
zichzelf en relevante an-
deren creëert het individu 
een identiteit.

De verhalen die lln vertellen 
over ‘hun’wereld van beoep 
kunnen alleen ontwikkeld 
worden in arbeidsidentiteit als 
de verhalen aan de realiteit 
worden getest. Dat doe je door 
die verhalen te vertellen aan 
relevante personen die daar 
op kunnen reageren.
Die reactie zal zo moeten 
zijn dat de verhalen van de 
ik-figuur (I positie) in een 
breder en of ander perspectief 
worden geplaatst (metapositie) 
in een zodanige dialoog dat 
de ik figuur (promotor positie) 
er conclusies uit kan trekken 
en vervolgstappen ondern-
eemt. Het gesprek stimuleert 
de interne en externe dialoog 
over de ik figuur en zijn of haar 
loopbaan.

We suggest incorporating
our application of dialogical 
self theory into teacher 
training to raise awareness 
about more dialogical reaction 
strategies to achieve a 
broadening of students’ posi-
tions, and to stimulate them to 
develop the capacity to reflect 
on themselves (meta-posi-
tions) and to find ways for their 
future development (promo-
ter-positions).

Analyse van 30 studieloop-
baan gesprekken. 10 met 
15 jarige vmbo lln met hun 
mentor, 10 met 18-19 jarige 
mbo stud met hun mentor en 
stagebegeleider en 10 mbo 
lln alleen met hun stagebe-
geleider.

Vmbo gespreksduur: gemid 7 min (5-11 min)
Mbo stage en student: 23 (12-48)
Mbo docent+stage: 40 min (27-67 min)

Studenten stellen wel goede vragen (positiebepaling of problematisering van ervaringen), 
maar docent en mentor gaat er maar zelden zo op door dat de student aan het denken wordt 
gezet laat staan een ander perspectief wordt meegeven.
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17 Annemie Winters, 
Frans Meijers, Mariëtte 
Harlaar , Anneke Strik, 
Herman Baert
& Marinka Kuijpers 
(2013): The Narrative 
Quality of Career Con-
versations in Vocation-
al Education,
Journal of Constructiv-
ist Psychology, 26:2, 
115-126

Onderzoek naar 
hoe studieloop-
baangesprekken 
arbeidsidentiteit bij 
studenten ontwik-
kelen. 

Vmbo en 
mbo stu-
denten

Career identity can be 
defined as a story told by 
a person,
expressing his or her life 
theme(s) and the way he 
or she identifies the self 
based on these life
theme(s) with a specific 
occupation or career.

Definitie door Wardek-
ker,W. 2014. Beroepsiden-
titeit en onzekerheid. Het 
onzekere voor het zekere 
pg 9-20 (Meijers, F.,Kui-
jpers,M., Mittendorff, K., 
Wijers, G. Garant. Antwer-
pen-Apeldoorn)
Arbeidsidentiteit is een 
structuur of netwerk van 
betekenissen waarin het 
individu de eigen moti-
vatie, interesses en capa-
citeiten bewust verbindt 
met acceptabele werk-
rollen: ‘je weet binnen 
welke beroepen en arbe-
idsgebieden je wilt en kunt 
werken: je voelt vertrouw-
en en zekerheid dat deze 
beroepswens bij je past; 
dat je er zin in hebt, en dat 
je de competenties hebt 
ontwikkeld die de begin-
nende beroepsbeoefe-
naar nodig heeft’ (citaat 
van Moesker &Roefs, p 5). 
Vertrouwen en zekerheid 
wijzen op de emotionele 
component, een verbin-
ding en identificatie met 
het beroep.

In ‘Wiens verhaal telt, 
naar een narratieve en 
dialogische loopbaanbe-
geleiding 2012‘ pg 10 zegt 
Meijers: de ontwikkeling 
van arbeidsidentiteit is een 
leerproces dat gerea-
liseerd wordt via een dia-
loog met zichzelf (interne 
dialoog) en met anderen 
(externe dioaloog). In die 
gelijktijdige dialoog met 
zichzelf en relevante an-
deren creëert het individu 
een identiteit.

De verhalen die lln vertellen 
over ‘hun’wereld van beoep 
kunnen alleen ontwikkeld 
worden in arbeidsidentiteit als 
de verhalen aan de realiteit 
worden getest. Dat doe je door 
die verhalen te vertellen aan 
relevante personen die daar 
op kunnen reageren.
Die reactie zal zo moeten 
zijn dat de verhalen van de 
ik-figuur (I positie) in een 
breder en of ander perspectief 
worden geplaatst (metapositie) 
in een zodanige dialoog dat 
de ik figuur (promotor positie) 
er conclusies uit kan trekken 
en vervolgstappen ondern-
eemt. Het gesprek stimuleert 
de interne en externe dialoog 
over de ik figuur en zijn of haar 
loopbaan.

We suggest incorporating
our application of dialogical 
self theory into teacher 
training to raise awareness 
about more dialogical reaction 
strategies to achieve a 
broadening of students’ posi-
tions, and to stimulate them to 
develop the capacity to reflect 
on themselves (meta-posi-
tions) and to find ways for their 
future development (promo-
ter-positions).

Analyse van 30 studieloop-
baan gesprekken. 10 met 
15 jarige vmbo lln met hun 
mentor, 10 met 18-19 jarige 
mbo stud met hun mentor en 
stagebegeleider en 10 mbo 
lln alleen met hun stagebe-
geleider.

Vmbo gespreksduur: gemid 7 min (5-11 min)
Mbo stage en student: 23 (12-48)
Mbo docent+stage: 40 min (27-67 min)

Studenten stellen wel goede vragen (positiebepaling of problematisering van ervaringen), 
maar docent en mentor gaat er maar zelden zo op door dat de student aan het denken wordt 
gezet laat staan een ander perspectief wordt meegeven.
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18 Career aspirations 
of youth: Untangling 
race/ethnicity, SES, 
and gender!
Kimberly A.S. Howard  
Aaron H. Carlstrom, 
Andrew D. Katz Aaron-
son Y. Chew 
G. Christopher Ray, 
Lia Laine David Cau-
lum. Journal of Vo-
cational Behavior 79 
(2011) 98–109

This study examined 
the influence of 
gender, socioeco-
nomic status, and 
race/ethnicity on 
the career aspi-
rations of over 
22,000 8th and 
10th grade youth.

Opnieuw kijken 
naar verschillen in 
loopbaanambities 
van jongeren, 
daarbij kijkend 
naar de belangrijk-
ste factoren , maar 
ook de interacties 
tussen de factoren 
etniciteit, ses, en 
gender.

Groep 8 en 
10 USA

Implicaties voor studieloop-
baaanbegeleiding:
1 Leerlingen weten ws niet 
dat je met dezelfde opleiding 
beroepen met verschillende 
hoogte in salaris hebt. Vooral 
meisjes. Je zou dit laten 
beseffen tot onderdeel van lob 
kunnen maken.
2 Vooral jongens met een 
lage SES hebben neiging 
om beroepen te kiezen met 
weinig aanzien, met minder 
benodigde scholing en met 
lagere lonen. Ook dit onder de 
aandacht van lob, zodat jon-
geren hogere verwachtingen 
krijgen van zichtzelf. Hogere 
self efficacy.

Bestaand data set gebruikt. 
Online career information 
data baseKwantitatief onder-
zoek. 22.136 data

Gender en loopbaanverwachtingen
Meisjes selecteren uit de test actrice, mode, schoonheidsspecialist, dierenarts, fotograaf, 
danseres,psycholoog, basisschoollerares. Jongens: architect, politieman, profsporter, auto-
monteur, computerprogrammeur, computeringenieur, ingenieur, coach. Vergelijkbare inter-
esse voor artiest, advocaat, muzikant, fbi agent. Volgens Gotfreddson is dit het resultaat van 
verschillen in verwachtingen met betrekking tot maatschappij, familie en vriendenkring van 
jongens en meisjes. 
Opvallend: meisjes in alle etnische groepen ambieerden een hogere langduriger opleiding 
dan jongens, maar met een gemiddeld minder salaris.

Etniciteit en SES en loopbaanontwikkeling
Etniciteit en SES zijn aan elkaar gekoppeld. 
Lage inkomensgroepen van blanke Amerikanen hebben minder aspiraties dan lage 
inkomensgroepen van andere etnisch Amerikaanse groepen. Bij hoge inkomens: alle hoge 
aspiraties en het hoogst bij Aziatische kinderen. SES lijkt minder belangrijk dan het was. De 
correlaties zijn zwak.

Gender, etniciteit, SES en loopbaanverwachtingen

Het lijkt er op dat vooral voor jongens de verschillen in aspiraties samenhangen met SES, 
voor alle groepen. 
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18 Career aspirations 
of youth: Untangling 
race/ethnicity, SES, 
and gender!
Kimberly A.S. Howard  
Aaron H. Carlstrom, 
Andrew D. Katz Aaron-
son Y. Chew 
G. Christopher Ray, 
Lia Laine David Cau-
lum. Journal of Vo-
cational Behavior 79 
(2011) 98–109

This study examined 
the influence of 
gender, socioeco-
nomic status, and 
race/ethnicity on 
the career aspi-
rations of over 
22,000 8th and 
10th grade youth.

Opnieuw kijken 
naar verschillen in 
loopbaanambities 
van jongeren, 
daarbij kijkend 
naar de belangrijk-
ste factoren , maar 
ook de interacties 
tussen de factoren 
etniciteit, ses, en 
gender.

Groep 8 en 
10 USA

Implicaties voor studieloop-
baaanbegeleiding:
1 Leerlingen weten ws niet 
dat je met dezelfde opleiding 
beroepen met verschillende 
hoogte in salaris hebt. Vooral 
meisjes. Je zou dit laten 
beseffen tot onderdeel van lob 
kunnen maken.
2 Vooral jongens met een 
lage SES hebben neiging 
om beroepen te kiezen met 
weinig aanzien, met minder 
benodigde scholing en met 
lagere lonen. Ook dit onder de 
aandacht van lob, zodat jon-
geren hogere verwachtingen 
krijgen van zichtzelf. Hogere 
self efficacy.

Bestaand data set gebruikt. 
Online career information 
data baseKwantitatief onder-
zoek. 22.136 data

Gender en loopbaanverwachtingen
Meisjes selecteren uit de test actrice, mode, schoonheidsspecialist, dierenarts, fotograaf, 
danseres,psycholoog, basisschoollerares. Jongens: architect, politieman, profsporter, auto-
monteur, computerprogrammeur, computeringenieur, ingenieur, coach. Vergelijkbare inter-
esse voor artiest, advocaat, muzikant, fbi agent. Volgens Gotfreddson is dit het resultaat van 
verschillen in verwachtingen met betrekking tot maatschappij, familie en vriendenkring van 
jongens en meisjes. 
Opvallend: meisjes in alle etnische groepen ambieerden een hogere langduriger opleiding 
dan jongens, maar met een gemiddeld minder salaris.

Etniciteit en SES en loopbaanontwikkeling
Etniciteit en SES zijn aan elkaar gekoppeld. 
Lage inkomensgroepen van blanke Amerikanen hebben minder aspiraties dan lage 
inkomensgroepen van andere etnisch Amerikaanse groepen. Bij hoge inkomens: alle hoge 
aspiraties en het hoogst bij Aziatische kinderen. SES lijkt minder belangrijk dan het was. De 
correlaties zijn zwak.

Gender, etniciteit, SES en loopbaanverwachtingen

Het lijkt er op dat vooral voor jongens de verschillen in aspiraties samenhangen met SES, 
voor alle groepen. 
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19 Van Tuijl, C., & Walma 
Van der Molen, J. 
(2015). Career Choice 
and Career Develop-
ment in STEM Fields: 
A Review and Integra-
tion of the Research.

Doel: integreren 
van resultaten uit 
onderzoek van 
verschillende disci-
plines(ontw. psych, 
sociol etc.) en 
theorie over loop-
baanontwikkeling 
(career-
development).

Focus op 
loopbaan

Vooral het STEM gerelateerd 
beroepenveld wordt door 
kinderen op jonge leeftijd 
geëxcludeerd.
STEM studies m.b.t.  studie-
keuze focussen vooral op 
intra-persoonlijke factoren 
zoals interesse, motivatie en 
ablity beliefs, zoals selfeffi-
cacy.
STEM gerelateerde beroepen 
worden gezien als moeilijk en 
dus jongeren met disadvan-
taged achtergrond, vrouwen, 
etnische minderheden zijn 
ondervertegenwoordigd
(zie ook Schoon, 2007 en 
Ashby en Schoon 2010, social 
reproduction model).

Literatuuronderzoek. 
Zoekmethode uitgebreid 
beschreven

Social perpective:
Invloed van SES op loopbaanontwikkeling niet altijd direct beïnvloedbaar, maar speelt altijd 
een rol.
Vocational psychologie
Oa Holland’s RIASIC model beschrijft menstypes, gerelateerd aan bepaalde beroepen. 
Hoofdcategorie werk: zaak- of mensgerelateerde beroepen. Graziano (2012) vond dat STEM 
msc  mannelijke studenten meer zaakgerelateerd (‘things’) zijn dan niet STEM en vrouwen.
Zaakgerichte studenten zijn studie keuzebestendiger dan mensgerichte (more predictive and 
persistent for educational choices). Verschil in zaak- en mensgerichtheid is ook deels biolo-
gisch te verklaren.
STEM beroepen zijn niet specifiek mens- of zaakgericht.  Van belang op in leefijd van 9-14 
matching tussen persoonlijkheid en beroep zien als een dynamische proces. (pg 5)
Psychologische benadering
Social Cognitiev Career theory(SCCT), gebaseerd op Bandura. Voor pre-adolescentie te 
weinig onderzoek bekend.
Expectancy-value model of motivation, focust  op de subjectieve waardes die een individu 
toekent aan schooltaken of  onderwerpen en aan geloof in eigen kunnen (self efficacy; intrin-
sieke waarde (intersse, plezier), uitvoerbaarheid (competentie voor de taak), nut (afhankelijk 
van doel of waardering) en kosten (moeite of  angst om te falen). Vooral dat laatste heeft 
invloed op STEM gerelateerde taken en onderwerpen.
Genderstudies
Genderstereotypering wordt impliciet en expliciet doorgegeven door ouders, onderwijs en 
media. En is sterker aanwezig bij lage SES kinderen dan hoge SES kinderen. 
Onderzoek naar relatie  STEM keuzes met onderwijs
1.Onderwijskwaliteit/curriculum
STEM niet gekozen wegens slecht onderwijs blijkt mogelijk het geval bij leerlingen die onze-
ker zijn over wat ze kunnen (lack confidence in own abilities).
2. Docenten
Invloed als rolmodel en als stimulator en interesseopwekker voor bepaalde onderwerpen.
Basisscholen en hun docenten zijn cruciaal in het bepalen van de houding van leerlingen ten 
aanzien van STEM beroepen.
3. LOB
Hieruit blijkt het belang van zeer vroeg beginnen met early career education.

Synthese (pg 10)
We moeten op zoek naar een model om vat te krijgen op hoe de loopbaanontwikkeling 
al in een heel vroeg stadium de keuzes voor later beinvloedt. Hoe ontwikkelen kinderen 
voorkeuren, self-efficacy en ondere loopbaangerelateerde apspecten zodanig dat al in een 
vroeg stadium STEM gerelateerde beroepen minder gewenst worden.
-Lifespan ontwikkelingsmodel: circumscriptie en compromise model. 
NB in ontwikelingslanden zowel jonges als meisjes meer aangetrokken tot STEM beroepen! 
Zo cultureel bepaald is het fenomeeen.

Naar een oplossing (pg 14)
1. kennis, zowel ouders, docenten als kinderen
• kinderen over wat ze kunnen
• ouders en docenten over het systeem van uitsluiting, en belang om vanaf grade4 (9-10jr) 

scoop al verbreden
• ouders, docenten en studenten over welke beroepen er allemaal mogelijk zijn.
2. affectieve waarde die je toekent aan STEM  STEM niet alleen things en male georienteerd 
3. geloof in eigen kunnen, self efficacy. Daarbij van belang om te weten of kinderen van huis 
uit/media/docenten hebben meegekregen of jouw kwaliteiten nu eenmaal een gegeven zijn, 
of dat je ze kunt ontwikkelen van groot belang is.  Laat je bepaalde STEM gerelateerde vak-
ken vallen voor de juiste reden!

Bovenstaande aspecten zijn ook nog eens gerelateerd aan elkaar, vooral in onderwijs.
Bv basisschool docenten met gebrek aan kennis en eigen vooringenomenheid tav STEM 
onderwerpen, hebben last van alle drie bovengenoemde punten.
Ouders en docenten spelen een cruciale rol bij het opbouwn van self efficacy van het kind. 
Betrek hen bij de interventies (is mijn idee nav dit artikel mbt ontwerpcriteria).
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ment in STEM Fields: 
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tion of the Research.
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beroepenveld wordt door 
kinderen op jonge leeftijd 
geëxcludeerd.
STEM studies m.b.t.  studie-
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(zie ook Schoon, 2007 en 
Ashby en Schoon 2010, social 
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Zaakgerichte studenten zijn studie keuzebestendiger dan mensgerichte (more predictive and 
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gisch te verklaren.
STEM beroepen zijn niet specifiek mens- of zaakgericht.  Van belang op in leefijd van 9-14 
matching tussen persoonlijkheid en beroep zien als een dynamische proces. (pg 5)
Psychologische benadering
Social Cognitiev Career theory(SCCT), gebaseerd op Bandura. Voor pre-adolescentie te 
weinig onderzoek bekend.
Expectancy-value model of motivation, focust  op de subjectieve waardes die een individu 
toekent aan schooltaken of  onderwerpen en aan geloof in eigen kunnen (self efficacy; intrin-
sieke waarde (intersse, plezier), uitvoerbaarheid (competentie voor de taak), nut (afhankelijk 
van doel of waardering) en kosten (moeite of  angst om te falen). Vooral dat laatste heeft 
invloed op STEM gerelateerde taken en onderwerpen.
Genderstudies
Genderstereotypering wordt impliciet en expliciet doorgegeven door ouders, onderwijs en 
media. En is sterker aanwezig bij lage SES kinderen dan hoge SES kinderen. 
Onderzoek naar relatie  STEM keuzes met onderwijs
1.Onderwijskwaliteit/curriculum
STEM niet gekozen wegens slecht onderwijs blijkt mogelijk het geval bij leerlingen die onze-
ker zijn over wat ze kunnen (lack confidence in own abilities).
2. Docenten
Invloed als rolmodel en als stimulator en interesseopwekker voor bepaalde onderwerpen.
Basisscholen en hun docenten zijn cruciaal in het bepalen van de houding van leerlingen ten 
aanzien van STEM beroepen.
3. LOB
Hieruit blijkt het belang van zeer vroeg beginnen met early career education.

Synthese (pg 10)
We moeten op zoek naar een model om vat te krijgen op hoe de loopbaanontwikkeling 
al in een heel vroeg stadium de keuzes voor later beinvloedt. Hoe ontwikkelen kinderen 
voorkeuren, self-efficacy en ondere loopbaangerelateerde apspecten zodanig dat al in een 
vroeg stadium STEM gerelateerde beroepen minder gewenst worden.
-Lifespan ontwikkelingsmodel: circumscriptie en compromise model. 
NB in ontwikelingslanden zowel jonges als meisjes meer aangetrokken tot STEM beroepen! 
Zo cultureel bepaald is het fenomeeen.

Naar een oplossing (pg 14)
1. kennis, zowel ouders, docenten als kinderen
• kinderen over wat ze kunnen
• ouders en docenten over het systeem van uitsluiting, en belang om vanaf grade4 (9-10jr) 

scoop al verbreden
• ouders, docenten en studenten over welke beroepen er allemaal mogelijk zijn.
2. affectieve waarde die je toekent aan STEM  STEM niet alleen things en male georienteerd 
3. geloof in eigen kunnen, self efficacy. Daarbij van belang om te weten of kinderen van huis 
uit/media/docenten hebben meegekregen of jouw kwaliteiten nu eenmaal een gegeven zijn, 
of dat je ze kunt ontwikkelen van groot belang is.  Laat je bepaalde STEM gerelateerde vak-
ken vallen voor de juiste reden!

Bovenstaande aspecten zijn ook nog eens gerelateerd aan elkaar, vooral in onderwijs.
Bv basisschool docenten met gebrek aan kennis en eigen vooringenomenheid tav STEM 
onderwerpen, hebben last van alle drie bovengenoemde punten.
Ouders en docenten spelen een cruciale rol bij het opbouwn van self efficacy van het kind. 
Betrek hen bij de interventies (is mijn idee nav dit artikel mbt ontwerpcriteria).
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1 Concept 
development 
and transfer in 
context-based 
science educ-
tion

Gilbert, J.K., 
Bulte, A.M.W., 
Pilot, A.

2010

Het ontwikkelen van een 
beter begrip van ‘hoe  stu-
denten vanuit een context 
een map van wetenschap-
pelijke kennis ontwikkelen & 
hoe deze kennis via transfer 
bruikbaar wordt gemaakt 
voor andere contexten.

Dit ontwikkelde begrip 
kan gebruikt worden door 
curriculumontwikkelaars 
om de structuur, inhoud 
en processen van een vak 
vorm te geven zodat er 
wordt bijgedragen aan de 
vijf uitdagingen/bedreigingen 
waar science onderwijs mee 
te maken heeft.   

De ontwik-
kelde kennis 
kan gebruikt 
worden voor 
het voortgezet 
(beroeps) 
(science) 
onderwijs, 
maar is ook 
geschikt voor 
het hogere on-
derwijs (HBO, 
WO) 

 

Een educatieve 
context krijgt vorm 
middels een belang-
rijke of typische ge-
beurtenis, waarmee 
de aandacht van de 
leerling wordt getrok-
ken. Deze gebeurt-
enis blijft daarbij wel 
ingebed in de cul-
turele setting (Duranti 
& Goodwin, 1992). 
 
Mentale map: een 
mogelijk patroon dat 
bij een leerling is 
geïnternaliseerd als 
gevolg van sociale 
gesprekken in de 
sociale setting. 

Drie typen overdraag-
baarheid van kennis: 
dichtbij, verder, ver. 

Een educatieve context heeft vier kenmerken/CRITE-
RIA: 1.  De setting van de belangrijke of typische gebeur-
tenis (sociaal-, ruimtelijk-, en tijdskader); 2. Gedragsom-
geving (gesprek/communicatie die leidt tot betrokkenheid 
van leerlingen); 3. Specifiek (wetenschappelijk) taalge-
bruik in de brede zin (ook grafieken, modellen, enz.); 4. 
Extra-situationele achtergrondkennis (waarmee wordt 
voortgeborduurd op voorkennis). Gilbert, 2006  

Situated learning lijkt het beste te passen bij context 
gebaseerde vakken: leraar en leerling zijn gezamenlijk 
deel van een CoP.  
 
Overdraagbaarheid van kennis: transfer dichtbij, transfer 
verder weg, transfer ver weg (near, further, far); Gentner, 
1983, 1988, 1989.  
(Zie blz. 831 voor een concreet voorbeeld van deze drie 
type transfers.) 

Theoretisch argument (analyse) 

Er werden twee vakken (cour-
ses) bekeken die zijn gebaseerd 
op model 4: context als sociale 
omstandigheden. Daarbij werd 
gekeken hoe de vier criteria voor 
context gebaseerd wetenschap-
pelijk onderwijs tot uiting komen.  
 
Verder wordt besproken hoe de 
notie van conceptontwikkeling 
bij leerlingen is gebaseerd op de 
productie van samenhangende 
mentale mappen. 
 
Tenslotte wordt besproken hoe
‘overdraagbaarheid’ van mentale 
mappen kan bijdragen aan het 
begrijpen van andere contexten 
door leerlingen. 

Dit lijken aanbevelingen te zijn bij het ontwerp van context gebaseerd onderwijs, omdat het een theoretisch argument is:

Probleem gestuurde aanpak kan helpen bij het structureren van het onderwijsproces omdat leerlingen hun mentale 
mappen daarbij moeten activeren en gebruiken om nieuwe problemen op te lossen.

Bij het ontwerpen van een (deel van) een curriculum, is het een voorwaarde om te achterhalen wat de belangrijkste 
gedachten en denkpatronen van leerlingen zijn om hier de instructie op aan te laten sluiten. 

Mentale mappen van leerlingen moeten ontwikkeld worden door een intentionele, weldoordachte volgorde van 
contexten: 
van levensechte voorstellingen van een belangrijke of typische gebeurtenis (focal event), naar tussenliggende focal 
events met gerelateerde mentale mappen, naar een verre transfer van kennis waarbij de mentale mappen en ‘taalge-
bruik’ wordt geleerd die horen bij de wetenschappelijke gemeenschap.

Transfer van kennis en de ontwikkeling van mentale mappen kan alleen plaatsvinden, wanneer studenten een nieuwe 
context als overeenkomstig (analoog) zien met de context waarin bepaalde denkpatronen aanvankelijk ontwikkeld zijn.  
 
Bij het selecteren, ontwerpen of analyseren van context-gebaseerd curriculum, moet je rekening houden met de vier 
criteria voor context-gebaseerd onderwijs:
ZIE de vier punten bij BELANGRIJK.     
    

2 Onderzoekend 
en ontwerpend 
leren bij natuur 
en techniek

van Graft, M., 
Kemmer, P.

2007 

Er wordt een beschrijving 
gegeven van wat er wordt 
verstaan onder onderzoek-
end en ontwerpend leren en 
wat de meerwaarde ervan is. 
(Daarbij is een didactische 
leerlijn voor groep 1 t/m 8 
uitgewerkt.)

Leerlingen 
op de basis-
school groep 
1-8

Ontwerpend leren 
ofwel learning by
design kan worden 
opgevat als een 
inductieve manier 
van werken. Bij het 
oplossen van proble-
men zullen kinderen 
keuzes moeten mak-
en ten aanzien van 
het toepassen van 
technische principes, 
materialen en gereed-
schappen.

Desondanks verschil-
len ze op een erg 
belangrijk aspect. Aan 
beide processen ligt 
namelijk een essen-
tieel andere vraag ten 
grondslag, te weten 
een vraag naar een 
product respectiev-
elijk een vraag naar 
kennis (de Beurs,
2003).

In zijn algemeenheid heeft onderzoekend en ontwerpend 
leren als doel om kinderen competenties te laten ontwik-
kelen die samenhangen met de (natuur-)wetenschap-
pelijke manier van werken of te werken als ontwerper. 
Het gaat daarbij om de ontwikkeling in samenhang van 
concepten, vaardigheden en houding over natuurweten-
schappelijke en technische onderwerpen.

Het ontwerpen van een product dient als context voor het 
leren van inhouden en/of technieken (Fortus et al., 2004). 
In dit geval wordt er van ontwerpend leren gesproken, 
oftewel learning by design (Kolodner et al., 1998).

Vrij of gestructureerd ontwerpen? Guided inquiry wordt 
gezien als de middenweg. 

Er wordt uitgebreid beschreven wat kinderen leren bij 
deze manier van werken/leren. Samengevat: Het dient 
kinderen te voorzien van een kennisbasis en een manier 
van werken waarmee ze in staat zijn:
-  een kritische, nieuwsgierige houding te ontwikkelen;
-  zich relevante biologische, fysische en technische 

concepten eigen te maken;
-  zich een beeld te vormen van de aard van wetenschap 

en techniek en de plaats ervan in de maatschappij.

Geen methodiek beschreven, 
misschien kun je het zien als een 
literatuuronderzoek???

De leraar zal ruimte moeten geven 
aan de leerlingen om zelf vragen 
te gaan stellen en belangstelling 
moeten tonen in de gestelde vra-
gen. De leerlingen moeten leren
dat hun inbreng en vragen rele-
vant zijn en het onderwijs richting 
geven. Dit betekent een
‘cultuuromslag’ in het denk- en 
werkproces van leerlingen en 
leraren. Het komt er op
neer, dat dit proces, het komen tot 
goede onderzoeksvragen, voor 
leraar én leerling een
leerproces zal zijn.

Weergave van de ontwerpcyclus:
- Probleem constateren   -   Verkennen   -   Ontwerpvoorstel maken   -   Uitvoeren   -   Testen en evalueren   -   Pre-

senteren   -   Verdiepen/verbreden
Elke fase heeft bijbehorende activiteiten (zie tabel 2.3 onderaan). 

De leraar moet bij het begeleiden van leerlingen twee dingen accepteren: 
kinderen bepalen (mee) wat op welke manier wordt onderzocht of ontwikkeld én dat er meerdere goede vragen, goede 
werkwijzen en goede uitkomsten bestaan.

Interpretatie van de wetenschappelijke houding van basisschoolkinderen als een combinatie van de volgende 
gedragskenmerken:
- Cognitief-kritische   -   Nieuwsgierige   -   Creatieve en   -   Sociaal-emotionele gedragskenmerken.
Voor de operationalisaties van deze gedragskenmerken: zie onderaan document. 

De rol van de leraar: 
-inzicht verkrijgen in verschillende preconcepties van kinderen, waardoor zij deze kan herkennen en kan proberen bij te 
sturen, maar waar ze ook het aanbod op kan afstemmen.
- het bieden van een gestructureerd programma, hierdoor wordt de omgeving voor kinderen overzichtelijk en kunnen 

ze gerichter kijken naar voorwerpen en fenomenen.
- kinderen begeleiden door hun vraagstelling te ordenen en te structureren, waardoor ze gericht gebruik maken van 

verschillende leermiddelen.
- relevante ervaringen en experimenten selecteren, en ze uitdagen om hun bestaande ideeën in te wisselen voor 

nieuwe.
- het verkrijgen van een beeld van de ontwikkeling van verschillende competenties van kinderen (Jongerius & Markus, 

2002). Observaties!!!

De inzet van de computer kan bij onderzoekend en ontwerpend leren op een aantal punten ondersteunend zijn: (1) 
het real-time meten van echte gebeurtenissen door middel van sensoren; (2 ) de mogelijkheid om leerlingen te moni-
toren; (3) het communiceren over onderzoek en ontwerp en (4) het gebruik van interactieve modellen (Concord Consor-
tium, 2003).

BIJLAGE 3
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1 Concept 
development 
and transfer in 
context-based 
science educ-
tion

Gilbert, J.K., 
Bulte, A.M.W., 
Pilot, A.

2010

Het ontwikkelen van een 
beter begrip van ‘hoe  stu-
denten vanuit een context 
een map van wetenschap-
pelijke kennis ontwikkelen & 
hoe deze kennis via transfer 
bruikbaar wordt gemaakt 
voor andere contexten.

Dit ontwikkelde begrip 
kan gebruikt worden door 
curriculumontwikkelaars 
om de structuur, inhoud 
en processen van een vak 
vorm te geven zodat er 
wordt bijgedragen aan de 
vijf uitdagingen/bedreigingen 
waar science onderwijs mee 
te maken heeft.   

De ontwik-
kelde kennis 
kan gebruikt 
worden voor 
het voortgezet 
(beroeps) 
(science) 
onderwijs, 
maar is ook 
geschikt voor 
het hogere on-
derwijs (HBO, 
WO) 

 

Een educatieve 
context krijgt vorm 
middels een belang-
rijke of typische ge-
beurtenis, waarmee 
de aandacht van de 
leerling wordt getrok-
ken. Deze gebeurt-
enis blijft daarbij wel 
ingebed in de cul-
turele setting (Duranti 
& Goodwin, 1992). 
 
Mentale map: een 
mogelijk patroon dat 
bij een leerling is 
geïnternaliseerd als 
gevolg van sociale 
gesprekken in de 
sociale setting. 

Drie typen overdraag-
baarheid van kennis: 
dichtbij, verder, ver. 

Een educatieve context heeft vier kenmerken/CRITE-
RIA: 1.  De setting van de belangrijke of typische gebeur-
tenis (sociaal-, ruimtelijk-, en tijdskader); 2. Gedragsom-
geving (gesprek/communicatie die leidt tot betrokkenheid 
van leerlingen); 3. Specifiek (wetenschappelijk) taalge-
bruik in de brede zin (ook grafieken, modellen, enz.); 4. 
Extra-situationele achtergrondkennis (waarmee wordt 
voortgeborduurd op voorkennis). Gilbert, 2006  

Situated learning lijkt het beste te passen bij context 
gebaseerde vakken: leraar en leerling zijn gezamenlijk 
deel van een CoP.  
 
Overdraagbaarheid van kennis: transfer dichtbij, transfer 
verder weg, transfer ver weg (near, further, far); Gentner, 
1983, 1988, 1989.  
(Zie blz. 831 voor een concreet voorbeeld van deze drie 
type transfers.) 

Theoretisch argument (analyse) 

Er werden twee vakken (cour-
ses) bekeken die zijn gebaseerd 
op model 4: context als sociale 
omstandigheden. Daarbij werd 
gekeken hoe de vier criteria voor 
context gebaseerd wetenschap-
pelijk onderwijs tot uiting komen.  
 
Verder wordt besproken hoe de 
notie van conceptontwikkeling 
bij leerlingen is gebaseerd op de 
productie van samenhangende 
mentale mappen. 
 
Tenslotte wordt besproken hoe
‘overdraagbaarheid’ van mentale 
mappen kan bijdragen aan het 
begrijpen van andere contexten 
door leerlingen. 

Dit lijken aanbevelingen te zijn bij het ontwerp van context gebaseerd onderwijs, omdat het een theoretisch argument is:

Probleem gestuurde aanpak kan helpen bij het structureren van het onderwijsproces omdat leerlingen hun mentale 
mappen daarbij moeten activeren en gebruiken om nieuwe problemen op te lossen.

Bij het ontwerpen van een (deel van) een curriculum, is het een voorwaarde om te achterhalen wat de belangrijkste 
gedachten en denkpatronen van leerlingen zijn om hier de instructie op aan te laten sluiten. 

Mentale mappen van leerlingen moeten ontwikkeld worden door een intentionele, weldoordachte volgorde van 
contexten: 
van levensechte voorstellingen van een belangrijke of typische gebeurtenis (focal event), naar tussenliggende focal 
events met gerelateerde mentale mappen, naar een verre transfer van kennis waarbij de mentale mappen en ‘taalge-
bruik’ wordt geleerd die horen bij de wetenschappelijke gemeenschap.

Transfer van kennis en de ontwikkeling van mentale mappen kan alleen plaatsvinden, wanneer studenten een nieuwe 
context als overeenkomstig (analoog) zien met de context waarin bepaalde denkpatronen aanvankelijk ontwikkeld zijn.  
 
Bij het selecteren, ontwerpen of analyseren van context-gebaseerd curriculum, moet je rekening houden met de vier 
criteria voor context-gebaseerd onderwijs:
ZIE de vier punten bij BELANGRIJK.     
    

2 Onderzoekend 
en ontwerpend 
leren bij natuur 
en techniek

van Graft, M., 
Kemmer, P.

2007 

Er wordt een beschrijving 
gegeven van wat er wordt 
verstaan onder onderzoek-
end en ontwerpend leren en 
wat de meerwaarde ervan is. 
(Daarbij is een didactische 
leerlijn voor groep 1 t/m 8 
uitgewerkt.)

Leerlingen 
op de basis-
school groep 
1-8

Ontwerpend leren 
ofwel learning by
design kan worden 
opgevat als een 
inductieve manier 
van werken. Bij het 
oplossen van proble-
men zullen kinderen 
keuzes moeten mak-
en ten aanzien van 
het toepassen van 
technische principes, 
materialen en gereed-
schappen.

Desondanks verschil-
len ze op een erg 
belangrijk aspect. Aan 
beide processen ligt 
namelijk een essen-
tieel andere vraag ten 
grondslag, te weten 
een vraag naar een 
product respectiev-
elijk een vraag naar 
kennis (de Beurs,
2003).

In zijn algemeenheid heeft onderzoekend en ontwerpend 
leren als doel om kinderen competenties te laten ontwik-
kelen die samenhangen met de (natuur-)wetenschap-
pelijke manier van werken of te werken als ontwerper. 
Het gaat daarbij om de ontwikkeling in samenhang van 
concepten, vaardigheden en houding over natuurweten-
schappelijke en technische onderwerpen.

Het ontwerpen van een product dient als context voor het 
leren van inhouden en/of technieken (Fortus et al., 2004). 
In dit geval wordt er van ontwerpend leren gesproken, 
oftewel learning by design (Kolodner et al., 1998).

Vrij of gestructureerd ontwerpen? Guided inquiry wordt 
gezien als de middenweg. 

Er wordt uitgebreid beschreven wat kinderen leren bij 
deze manier van werken/leren. Samengevat: Het dient 
kinderen te voorzien van een kennisbasis en een manier 
van werken waarmee ze in staat zijn:
-  een kritische, nieuwsgierige houding te ontwikkelen;
-  zich relevante biologische, fysische en technische 

concepten eigen te maken;
-  zich een beeld te vormen van de aard van wetenschap 

en techniek en de plaats ervan in de maatschappij.

Geen methodiek beschreven, 
misschien kun je het zien als een 
literatuuronderzoek???

De leraar zal ruimte moeten geven 
aan de leerlingen om zelf vragen 
te gaan stellen en belangstelling 
moeten tonen in de gestelde vra-
gen. De leerlingen moeten leren
dat hun inbreng en vragen rele-
vant zijn en het onderwijs richting 
geven. Dit betekent een
‘cultuuromslag’ in het denk- en 
werkproces van leerlingen en 
leraren. Het komt er op
neer, dat dit proces, het komen tot 
goede onderzoeksvragen, voor 
leraar én leerling een
leerproces zal zijn.

Weergave van de ontwerpcyclus:
- Probleem constateren   -   Verkennen   -   Ontwerpvoorstel maken   -   Uitvoeren   -   Testen en evalueren   -   Pre-

senteren   -   Verdiepen/verbreden
Elke fase heeft bijbehorende activiteiten (zie tabel 2.3 onderaan). 

De leraar moet bij het begeleiden van leerlingen twee dingen accepteren: 
kinderen bepalen (mee) wat op welke manier wordt onderzocht of ontwikkeld én dat er meerdere goede vragen, goede 
werkwijzen en goede uitkomsten bestaan.

Interpretatie van de wetenschappelijke houding van basisschoolkinderen als een combinatie van de volgende 
gedragskenmerken:
- Cognitief-kritische   -   Nieuwsgierige   -   Creatieve en   -   Sociaal-emotionele gedragskenmerken.
Voor de operationalisaties van deze gedragskenmerken: zie onderaan document. 

De rol van de leraar: 
-inzicht verkrijgen in verschillende preconcepties van kinderen, waardoor zij deze kan herkennen en kan proberen bij te 
sturen, maar waar ze ook het aanbod op kan afstemmen.
- het bieden van een gestructureerd programma, hierdoor wordt de omgeving voor kinderen overzichtelijk en kunnen 

ze gerichter kijken naar voorwerpen en fenomenen.
- kinderen begeleiden door hun vraagstelling te ordenen en te structureren, waardoor ze gericht gebruik maken van 

verschillende leermiddelen.
- relevante ervaringen en experimenten selecteren, en ze uitdagen om hun bestaande ideeën in te wisselen voor 

nieuwe.
- het verkrijgen van een beeld van de ontwikkeling van verschillende competenties van kinderen (Jongerius & Markus, 

2002). Observaties!!!

De inzet van de computer kan bij onderzoekend en ontwerpend leren op een aantal punten ondersteunend zijn: (1) 
het real-time meten van echte gebeurtenissen door middel van sensoren; (2 ) de mogelijkheid om leerlingen te moni-
toren; (3) het communiceren over onderzoek en ontwerp en (4) het gebruik van interactieve modellen (Concord Consor-
tium, 2003).
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3 Learning in 
the school 
workplace: 
knowledge 
acquisition 
and modeling 
in preparatory 
vocational 
secondary 
education

Van Schaik, 
M., van Oers, 
B., Terwel, J.

2010

Het doel van het artikel is om 
te bepalen of het beter is om 
studenten te begeleiden tij-
dens het samenwerken i.p.v. 
hun simpelweg de benodigde 
kennis en materialen aan te 
reiken. Welke van de twee 
aanpakken leidt tot betere 
resultaten?

15 jarige 
VMBO (BBL) 
leerlingen 
 
N=65 

Modellen zijn gestruc-
tureerde weergaven 
van de fysieke of 
ideale werkelijkheid, 
die binnen het on-
derwijs en ook de 
wetenschap dienen 
als gereedschap bij 
probleem oplossende 
activiteiten. (van 
Oers, 1998)
 
Modellen hebben 
twee functies: oriën-
tatie en communi-
catie. Denk aan het 
genereren en commu-
niceren van ideeën. 

In dit onderzoek was de rol van de leerkracht een bege-
leider maar ook een expert in het gehele proces om een 
product samen te maken: communities of practice.  
 

Design experiment: pre-test-
post-test control group design 
aangevuld met interviews en video 
observaties om het interventiepro-
ces te onderzoeken.

-Kennistoets 
-Toets om te bepalen of modellen 
begrepen worden.

Aanvullend: experts beoordelen 
kwaliteit van modellen (interrater).

Geen significante verschillen tussen de twee condities op de kennistoets (wiskunde en wetenschap).

Maar er is wel een positieve trend gevonden bij de experimentele groep wat betreft het beter begrijpen van het gebruik 
van modellen. 

Er is een significant interactie effect gevonden op het ‘beter’ produceren van modellen/tekeningen van hun eigen pro-
duct: de jongere leerlingen in de experimentele groep presteren beter dan hun leeftijdsgenoten in de controlegroep. 
(Een verklaring kan zijn dat de oudere lln ook de zwakkere lln zijn die een langere schoolloopbaan hebben).  

4 Evaluation 
of authentic 
science
 projects on 
climate change 
in secondary 
schools: a fo-
cus on gender 
differences. 

Dijkstra, E., 
Goedhart, M. 
 
2011

Het evalueren van de mening 
van studenten over het 
deelnemen aan regionale 
authentieke science projec-
ten, waarbij specifiek gekek-
en is naar de verschillen in 
meningen tussen jongens 
en meisjes en naar de on-
derdelen van de authentieke 
projecten die het meest 
gewaardeerd werden.

(Dit waren projecten waarbij 
regionale wetenschappers 
betrokken waren in de pro-
jecten over de koolstofcyclus 
en klimaatverandering. Er 
werd gebruik gemaakt van 
onderzoekend leren)  

Secondary 
school stu-
dents across 
Europe 
(Frankrijk, 
Duitsland, 
Nederland, 
Noorwegen, 
Spanje en 
Italië) 

Verschillende 
leeftijden
(12-21 jaar) 
Gemiddelde: 
16,2 

Uit het theoretisch kader: *Een meer authentiek curri-
culum waarin buitenschools leren geïntegreerd is, biedt 
mogelijkheden om de sociale vaardigheden van studen-
ten en de houding van studenten t.o.v .science en een 
carrière in science te verbeteren.  
 
*Vrouwelijke studenten presteren goed in een coöpe-
ratieve leeromgeving. Ze richten zich meer op het 
groepsproces dan op het onderwerp zelf. Ze prefereren 
onderwerpen waarvan ze de sociale relevantie zien of de 
toepasselijkheid in hun dagelijks leven.   

Vragenlijst met 26 items (zelf-
evaluatie middel) die aan het 
einde van een project is ingevuld 
door studenten.
4 point likert scale

6 algemene vragen over de 
achtergrond van studenten, 6 
vragen over hun science achter-
grond, 14 vragen over  mening 
van studenten over de projecten: 
de ervaren organisatie, genoegen/
genot van deelname, moeilijk-
heidsgraad, en impact van de 
projecten.   

 

Significante verschillen tussen jongens en meisjes:
- De meisjes vonden dat ze meer nieuwe dingen geleerd hadden.
- Jongens vonden de projecten minder moeilijk.
- De projecten hadden een grotere impact op de mening over klimaatverandering bij meisjes.
- De projecten hadden een grotere impact bij meisjes op het besef dat klimaatverandering onderzoek erg belangrijk is 

voor de toekomst van mensen.
- De meisjes hadden een positievere algemene mening over de projecten. 

(Er zit een significant verschil tussen de waardering van de verschillende regionale projecten door studenten.) 

Een actieve rol voor studenten (jongens en meisjes) zorgt voor een positievere waardering van het project: hands-on 
experimenten en presenteren. 
(het werken op de computer werd niet positief gewaardeerd)

Groepswerk (samenwerken) stimuleert de studenten binnen de projecten: ze kunnen hun creativiteit uiten terwijl ze 
aan het experimenteren zijn.  
 
Inclusie van buitenschoolse activiteiten versterkt de waardering van de projecten door studenten. Ze waarderen het 
om science in een andere context te zien. 

Onderzoekend leren was een nieuwigheid voor studenten waarbij ze leerden  om een onderzoek op te zetten en de 
praktijk van science beter te leren. Ze ervaren het positief dat het niet alleen maar laboratoriumwerk is. 
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3 Learning in 
the school 
workplace: 
knowledge 
acquisition 
and modeling 
in preparatory 
vocational 
secondary 
education

Van Schaik, 
M., van Oers, 
B., Terwel, J.

2010

Het doel van het artikel is om 
te bepalen of het beter is om 
studenten te begeleiden tij-
dens het samenwerken i.p.v. 
hun simpelweg de benodigde 
kennis en materialen aan te 
reiken. Welke van de twee 
aanpakken leidt tot betere 
resultaten?

15 jarige 
VMBO (BBL) 
leerlingen 
 
N=65 

Modellen zijn gestruc-
tureerde weergaven 
van de fysieke of 
ideale werkelijkheid, 
die binnen het on-
derwijs en ook de 
wetenschap dienen 
als gereedschap bij 
probleem oplossende 
activiteiten. (van 
Oers, 1998)
 
Modellen hebben 
twee functies: oriën-
tatie en communi-
catie. Denk aan het 
genereren en commu-
niceren van ideeën. 

In dit onderzoek was de rol van de leerkracht een bege-
leider maar ook een expert in het gehele proces om een 
product samen te maken: communities of practice.  
 

Design experiment: pre-test-
post-test control group design 
aangevuld met interviews en video 
observaties om het interventiepro-
ces te onderzoeken.

-Kennistoets 
-Toets om te bepalen of modellen 
begrepen worden.

Aanvullend: experts beoordelen 
kwaliteit van modellen (interrater).

Geen significante verschillen tussen de twee condities op de kennistoets (wiskunde en wetenschap).

Maar er is wel een positieve trend gevonden bij de experimentele groep wat betreft het beter begrijpen van het gebruik 
van modellen. 

Er is een significant interactie effect gevonden op het ‘beter’ produceren van modellen/tekeningen van hun eigen pro-
duct: de jongere leerlingen in de experimentele groep presteren beter dan hun leeftijdsgenoten in de controlegroep. 
(Een verklaring kan zijn dat de oudere lln ook de zwakkere lln zijn die een langere schoolloopbaan hebben).  

4 Evaluation 
of authentic 
science
 projects on 
climate change 
in secondary 
schools: a fo-
cus on gender 
differences. 

Dijkstra, E., 
Goedhart, M. 
 
2011

Het evalueren van de mening 
van studenten over het 
deelnemen aan regionale 
authentieke science projec-
ten, waarbij specifiek gekek-
en is naar de verschillen in 
meningen tussen jongens 
en meisjes en naar de on-
derdelen van de authentieke 
projecten die het meest 
gewaardeerd werden.

(Dit waren projecten waarbij 
regionale wetenschappers 
betrokken waren in de pro-
jecten over de koolstofcyclus 
en klimaatverandering. Er 
werd gebruik gemaakt van 
onderzoekend leren)  

Secondary 
school stu-
dents across 
Europe 
(Frankrijk, 
Duitsland, 
Nederland, 
Noorwegen, 
Spanje en 
Italië) 

Verschillende 
leeftijden
(12-21 jaar) 
Gemiddelde: 
16,2 

Uit het theoretisch kader: *Een meer authentiek curri-
culum waarin buitenschools leren geïntegreerd is, biedt 
mogelijkheden om de sociale vaardigheden van studen-
ten en de houding van studenten t.o.v .science en een 
carrière in science te verbeteren.  
 
*Vrouwelijke studenten presteren goed in een coöpe-
ratieve leeromgeving. Ze richten zich meer op het 
groepsproces dan op het onderwerp zelf. Ze prefereren 
onderwerpen waarvan ze de sociale relevantie zien of de 
toepasselijkheid in hun dagelijks leven.   

Vragenlijst met 26 items (zelf-
evaluatie middel) die aan het 
einde van een project is ingevuld 
door studenten.
4 point likert scale

6 algemene vragen over de 
achtergrond van studenten, 6 
vragen over hun science achter-
grond, 14 vragen over  mening 
van studenten over de projecten: 
de ervaren organisatie, genoegen/
genot van deelname, moeilijk-
heidsgraad, en impact van de 
projecten.   

 

Significante verschillen tussen jongens en meisjes:
- De meisjes vonden dat ze meer nieuwe dingen geleerd hadden.
- Jongens vonden de projecten minder moeilijk.
- De projecten hadden een grotere impact op de mening over klimaatverandering bij meisjes.
- De projecten hadden een grotere impact bij meisjes op het besef dat klimaatverandering onderzoek erg belangrijk is 

voor de toekomst van mensen.
- De meisjes hadden een positievere algemene mening over de projecten. 

(Er zit een significant verschil tussen de waardering van de verschillende regionale projecten door studenten.) 

Een actieve rol voor studenten (jongens en meisjes) zorgt voor een positievere waardering van het project: hands-on 
experimenten en presenteren. 
(het werken op de computer werd niet positief gewaardeerd)

Groepswerk (samenwerken) stimuleert de studenten binnen de projecten: ze kunnen hun creativiteit uiten terwijl ze 
aan het experimenteren zijn.  
 
Inclusie van buitenschoolse activiteiten versterkt de waardering van de projecten door studenten. Ze waarderen het 
om science in een andere context te zien. 

Onderzoekend leren was een nieuwigheid voor studenten waarbij ze leerden  om een onderzoek op te zetten en de 
praktijk van science beter te leren. Ze ervaren het positief dat het niet alleen maar laboratoriumwerk is. 
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5 Constructivist 
approaches 
to learning in 
science and 
their impli-
cations for 
science 
pedagogy: 
a literature 
review

Cakir, M. 
 
2008

Onderzoek naar de construc-
tieve aard waarop studenten 
leren, hun mentale modellen 
en hun misconcepties, 
hebben implicaties voor de 
wijze waarop leraren ‘weten-
schappelijk redeneren’ op 
een effectieve wijze modellen 
voor hun studenten.  Het doel 
van deze studie (literatuur 
review) is om bevindingen uit 
bovenstaand onderzoek over 
te dragen aan leerkrachten, 
leermiddelenontwikkelaars, 
en leraar opleiders.   

Dit onderzoek 
biedt richt-
lijnen voor 
leraren op 
alle niveaus, 
in hun poging 
om studenten 
te laten leren 
en begrijpen. 

Constructivisme is 
meer een filosofie dan 
een strategie. Een 
manier waarop we de 
wereld kunnen zien 
die noties bevat van: 
- de aard van de 
werkelijkheid, de 
aard van kennis, de 
aard van menselijke 
interactie, de aard 
van wetenschap 
(science).

Cognitieve structuur: 
ideeën, betekenissen, 
concepties, cognities, 
enzovoorts van het in-
dividu (Pines. 1985).   

Conceptuele veran-
dering binnen het 
individu: herkennen, 
evalueren en recon-
strueren. 

Condities (impliciet of 
expliciet) die bepalen 
dat conceptuele 
veranderingen binnen 
een individu voor-
komen: 
- Is de conceptie 
betekenisvol? 
- Is de conceptie 
plausibel? 
- Is de conceptie 
bruikbaar? 

Conceptual Change Model: zie tabel blz. 200! 
 
Wat Conceptual Change Theory misschien nodig heeft 
zijn leraren die meer de nadruk leggen op de samenhang 
tussen concepties, experimenteel bewijst, en het huidige 
conceptuele model van hun studenten (in plaats van op 
het berekenen van het juiste antwoord in hun instructie 
en toetsen). 

Er staat weliswaar in het artikel 
dat het een literatuur review is 
vanuit twee perspectieven, maar 
er wordt geen methode bes-
chreven.

Alleen nadruk leggen op ‘hands on’ onderwijs, vergroot niet op zichzelf het begrip van studenten. In het leren van 
wetenschap moet er daarbij nadruk gelegd worden op ‘minds on’ onderwijs (Pines, 1985). 
 
Organisatorische processen zijn essentieel voor het bouwen van conceptuele netwerken (Novak, 1988). Leerkrachten 
kunnnen de organisatorische processen van hun  studenten ondersteunen door gebruik te maken van technieken zoals 
concept mapping. Door de conceptuele mappen die studenten maken gedurende een vak, kunnen leerkrachten de 
ontwikkeling van de conceptuele netwerken van de studenten volgen. 

Leerkrachten (science) zouden nadruk moeten leggen op het proces van de wetenschap i.p.v. alleen op de inhoud. 
Studenten die het proces beter begrijpen, zijn ook beter in staat om zich zelfstandig wetenschappelijke content eigen te 
maken.  
 
Leerkrachten die meer zelf-reflectief waren in hun onderwijspedagogiek, hadden meer succes in het bereiken van 
conceptueel begrip bij hun studenten.  
 
Het wordt als lastig gezien om leerkrachten instructiestrategieën aan te leren die conceptuele verandering bij studenten 
promoten, o.a. vanwege gebrek aan onderzoek op dit gebied. Om deze reden wordt aangeraden door Yip (1998) om 
leerkrachten in opleiding de volgende kennis en vaardigheden aan te leren:
- Kennis van onderzoek over misconcepties van studenten in wetenschap (science).
- Methodes voor het diagnosticeren van misconcepties bij studenten voor en na de instructie.
- Het ontwerpen van instructie strategieën waarmee de misconcepties worden aangepakt (zie blz. 204).   
- Het bekijken/evalueren van vakinhoudelijke gebieden of onderwerpen waarmee de leerkrachten zelf conceptuele 

problemen hebben: bij- en/of nascholing.       

6 Student 
interest gene-
rated during an 
inquiry skills 
lesson

Palmer, D.H.

2008

Het identificeren van (les) 
strategieën die leerkrachten 
kunnen gebruiken om de 
motivatie van hun leerlingen 
te optimaliseren. 

Middelbare 
school stu-
denten 14-15 
jaar oud 
(grade 9) in 
highschools in 
Australië.  

Motivatie: een proces 
waarbij leergedrag 
wordt geïnitieerd en 
onderhouden. 
 
Interesse: een selec-
tieve voorkeur voor 
een bepaald domein 
of gefocuste aandacht 
op een bepaalde 
situatie.
 
Twee typen interes-
se (Hidi, 1990): 1. 
Persoonlijke interes-
se: een lange-termijn 
voorkeur voor een 
bepaald onderwerp of 
domein. 
2. Situationele inter-
esse: korte-termijn in-
teresse gegenereerd 
door delen van een 
specifieke situatie. 

Interesse wordt in het algemeen gezien als een effectieve 
motivator.  
 
Hoeveel situationele interesse wordt gezien als vergan-
kelijk, heeft het de potentie om heel belangrijk te zijn. 
Onderzoek suggereert dat meerdere ervaringen van 
situationele interesse kunnen leiden tot lange-termijn 
interesse.  

Mixed methods: Quantitative 
survey & Audiotaped group inter-
views (coded).  

Gedurende een 40 minuten durende onderzoeksvaardigheden les (inquiry skills) waarbij de fases ‘Demonstration, 
Proposal, Experiment, Report’ voorkwamen. 
 
Effect: Situationele interesse kan gegenereerd worden door middel van bovenstaande lesopbouw. Voornaamste bron 
van interesse was ‘nieuwigheid’, waarbij verondersteld wordt dat dit een multidimensionaal construct is: nieuwe leer-
ervaring, verassing, spanning/onzekerheid, en variatie.  
Vooral tijdens de fases Demonstration, Report, maar ook voor een deel bij Experiment waren de effecten groot.

Keuze (autonomie/zelf-determinatie) was ook een belangrijke bron van interesse, voornamelijk in de Proposal fase.  
Fysieke activiteit was de belangrijkste bron van interesse in de Experiment fase. Er wordt wel beargumenteerd dat een 
hands-on activiteit in combinatie met een cognitief component leidde tot interesse.  
Sociale betrokkenheid was ook een bron van interesse in de fases Proposal en Experiment, maar wel van minder 
belang dan de overige. 

Tenslotte leek de situationele interesse die opgewekt werd bij studenten niet beïnvloed te worden door voorgaande/
bestaande motiverende  oriëntaties, zoals een hoog of laag presterende leerling zijn.   
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5 Constructivist 
approaches 
to learning in 
science and 
their impli-
cations for 
science 
pedagogy: 
a literature 
review

Cakir, M. 
 
2008

Onderzoek naar de construc-
tieve aard waarop studenten 
leren, hun mentale modellen 
en hun misconcepties, 
hebben implicaties voor de 
wijze waarop leraren ‘weten-
schappelijk redeneren’ op 
een effectieve wijze modellen 
voor hun studenten.  Het doel 
van deze studie (literatuur 
review) is om bevindingen uit 
bovenstaand onderzoek over 
te dragen aan leerkrachten, 
leermiddelenontwikkelaars, 
en leraar opleiders.   

Dit onderzoek 
biedt richt-
lijnen voor 
leraren op 
alle niveaus, 
in hun poging 
om studenten 
te laten leren 
en begrijpen. 

Constructivisme is 
meer een filosofie dan 
een strategie. Een 
manier waarop we de 
wereld kunnen zien 
die noties bevat van: 
- de aard van de 
werkelijkheid, de 
aard van kennis, de 
aard van menselijke 
interactie, de aard 
van wetenschap 
(science).

Cognitieve structuur: 
ideeën, betekenissen, 
concepties, cognities, 
enzovoorts van het in-
dividu (Pines. 1985).   

Conceptuele veran-
dering binnen het 
individu: herkennen, 
evalueren en recon-
strueren. 

Condities (impliciet of 
expliciet) die bepalen 
dat conceptuele 
veranderingen binnen 
een individu voor-
komen: 
- Is de conceptie 
betekenisvol? 
- Is de conceptie 
plausibel? 
- Is de conceptie 
bruikbaar? 

Conceptual Change Model: zie tabel blz. 200! 
 
Wat Conceptual Change Theory misschien nodig heeft 
zijn leraren die meer de nadruk leggen op de samenhang 
tussen concepties, experimenteel bewijst, en het huidige 
conceptuele model van hun studenten (in plaats van op 
het berekenen van het juiste antwoord in hun instructie 
en toetsen). 

Er staat weliswaar in het artikel 
dat het een literatuur review is 
vanuit twee perspectieven, maar 
er wordt geen methode bes-
chreven.

Alleen nadruk leggen op ‘hands on’ onderwijs, vergroot niet op zichzelf het begrip van studenten. In het leren van 
wetenschap moet er daarbij nadruk gelegd worden op ‘minds on’ onderwijs (Pines, 1985). 
 
Organisatorische processen zijn essentieel voor het bouwen van conceptuele netwerken (Novak, 1988). Leerkrachten 
kunnnen de organisatorische processen van hun  studenten ondersteunen door gebruik te maken van technieken zoals 
concept mapping. Door de conceptuele mappen die studenten maken gedurende een vak, kunnen leerkrachten de 
ontwikkeling van de conceptuele netwerken van de studenten volgen. 

Leerkrachten (science) zouden nadruk moeten leggen op het proces van de wetenschap i.p.v. alleen op de inhoud. 
Studenten die het proces beter begrijpen, zijn ook beter in staat om zich zelfstandig wetenschappelijke content eigen te 
maken.  
 
Leerkrachten die meer zelf-reflectief waren in hun onderwijspedagogiek, hadden meer succes in het bereiken van 
conceptueel begrip bij hun studenten.  
 
Het wordt als lastig gezien om leerkrachten instructiestrategieën aan te leren die conceptuele verandering bij studenten 
promoten, o.a. vanwege gebrek aan onderzoek op dit gebied. Om deze reden wordt aangeraden door Yip (1998) om 
leerkrachten in opleiding de volgende kennis en vaardigheden aan te leren:
- Kennis van onderzoek over misconcepties van studenten in wetenschap (science).
- Methodes voor het diagnosticeren van misconcepties bij studenten voor en na de instructie.
- Het ontwerpen van instructie strategieën waarmee de misconcepties worden aangepakt (zie blz. 204).   
- Het bekijken/evalueren van vakinhoudelijke gebieden of onderwerpen waarmee de leerkrachten zelf conceptuele 

problemen hebben: bij- en/of nascholing.       

6 Student 
interest gene-
rated during an 
inquiry skills 
lesson

Palmer, D.H.

2008

Het identificeren van (les) 
strategieën die leerkrachten 
kunnen gebruiken om de 
motivatie van hun leerlingen 
te optimaliseren. 

Middelbare 
school stu-
denten 14-15 
jaar oud 
(grade 9) in 
highschools in 
Australië.  

Motivatie: een proces 
waarbij leergedrag 
wordt geïnitieerd en 
onderhouden. 
 
Interesse: een selec-
tieve voorkeur voor 
een bepaald domein 
of gefocuste aandacht 
op een bepaalde 
situatie.
 
Twee typen interes-
se (Hidi, 1990): 1. 
Persoonlijke interes-
se: een lange-termijn 
voorkeur voor een 
bepaald onderwerp of 
domein. 
2. Situationele inter-
esse: korte-termijn in-
teresse gegenereerd 
door delen van een 
specifieke situatie. 

Interesse wordt in het algemeen gezien als een effectieve 
motivator.  
 
Hoeveel situationele interesse wordt gezien als vergan-
kelijk, heeft het de potentie om heel belangrijk te zijn. 
Onderzoek suggereert dat meerdere ervaringen van 
situationele interesse kunnen leiden tot lange-termijn 
interesse.  

Mixed methods: Quantitative 
survey & Audiotaped group inter-
views (coded).  

Gedurende een 40 minuten durende onderzoeksvaardigheden les (inquiry skills) waarbij de fases ‘Demonstration, 
Proposal, Experiment, Report’ voorkwamen. 
 
Effect: Situationele interesse kan gegenereerd worden door middel van bovenstaande lesopbouw. Voornaamste bron 
van interesse was ‘nieuwigheid’, waarbij verondersteld wordt dat dit een multidimensionaal construct is: nieuwe leer-
ervaring, verassing, spanning/onzekerheid, en variatie.  
Vooral tijdens de fases Demonstration, Report, maar ook voor een deel bij Experiment waren de effecten groot.

Keuze (autonomie/zelf-determinatie) was ook een belangrijke bron van interesse, voornamelijk in de Proposal fase.  
Fysieke activiteit was de belangrijkste bron van interesse in de Experiment fase. Er wordt wel beargumenteerd dat een 
hands-on activiteit in combinatie met een cognitief component leidde tot interesse.  
Sociale betrokkenheid was ook een bron van interesse in de fases Proposal en Experiment, maar wel van minder 
belang dan de overige. 

Tenslotte leek de situationele interesse die opgewekt werd bij studenten niet beïnvloed te worden door voorgaande/
bestaande motiverende  oriëntaties, zoals een hoog of laag presterende leerling zijn.   
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7 Does disco-
very-based 
instruction 
enhance 
learning?

Alfieri, L., 
Brooks, P.J., 
Aldrich, N.J., 
tenenbaum, 
H.R.

2011

Het evalueren van de volgen-
de 4 vraagstukken:
-Of het proces van ontdek-
kend leren moet worden 
aangeleerd (aan leerlingen)?
-In hoeverre ontdekkende 
taken gestructureerd moeten 
worden?
-Welke type taken vallen 
binnen het rijk van ontdek-
kend leren? 
-Of de eisen die ontdekkend 
leren stelt aan het werkge-
heugen, afbreuk doet aan 
de werkzaamheid van de 
instructie? 

164 studies, 
waarin de 
doelgroepen 
variëren van 
kinderen 
(tot 12 jaar), 
adolescenten 
(12-18) en 
volwassenen 
(18+). 

In de analyse 
is onderscheid 
gemaakt tus-
sen deze drie 
groepen. 

Ontdekkend leren 
gebeurt wanneer de 
lerende niet in het 
bezit is van het te 
bereiken conceptuele 
begrip (het doel van 
de les is nog niet 
bereikt). De lerende 
moet zich dit boven-
staande onafhanke-
lijk eigen maken met 
behulp van de aan-
gereikte materialen.  
Alle literatuur is het 
erover eens dat de 
lerende het doel van 
de les moet kunnen 
bereiken binnen de 
grenzen van de taak 
en materialen die zijn 
aangereikt. 

Klahr (2009) beweert dat het bieden van enige directe 
instructie, de cognitieve druk (werkgeheugen) verminderd 
die ontdekkend leren opwekt.
Hij bedoelt hiermee dat leerlingen vertrouwd moeten 
raken met de processen van ontdekkend leren, dat dit 
aangeleerd moet worden.   

Verrichten van twee meta-analy-
ses: 1. Het vergelijken van 
methodes ‘ ontdekkend leren 
zonder hulp’ met meer expliciete 
(directe) instructie.
2. Het vergelijken van verrijkte 
methodes ‘ ontdekkend leren’ 
(een vorm van begeleiding erin) 
met een variëteit aan instructie-
methodes, maar ook met explicie-
te instructie.

Methode: systematisch litera-
tuuronderzoek, vervolgens effect 
sizes berekenen???

Ontdekkend leren zonder hulp en/of begeleiding heeft minimale effecten, vooral vergeleken met expliciete instructie. 

Daarentegen zorgen verrijkte ontdekkend leren methodes (met een vorm van begeleiding) ervoor dat leerlingen actief 
betrokken en constructief zijn. 

Een optimale aanpak van ontdekkend leren zou ten minste één van de volgende aspecten moeten bezitten:
- Begeleide taken waarbij gebruik wordt gemaakt van een bewuste opbouw (scaffolding) om leerlingen te assisteren.
- Taken waarbij leerlingen hun ideeën/gedachten moeten uitleggen. Daarbij moet er tijdige feedback gegeven worden 

om te waarborgen dat de ideeën van leerlingen accuraat zijn.
- Taken die uitgewerkte voorbeelden bevatten om te laten zien hoe de taak succesvol kan worden uitgevoerd.    

8 Design 
knowledge 
and teach-
er-student 
interactions in 
an inventive 
construction 
task.

Esjeholm, B.T., 
Bungum, B.

2012

 Analyseren op welke wijze 
de interactie tussen leraar en 
student(en) het ontwerppro-
ces beïnvloedt. Daarbij wordt 
gekeken naar de keuzes die 
studenten maken en de ken-
nis van ontwerpen waarop ze 
zich baseren.   

13-14 jarige 
leerlingen op 
een middel-
bare school in 
Noorwegen

 

Technologie: vier 
aparte en gerela-
teerde categorieën: 
technologie als 
kennis, als wilskracht, 
als activiteiten en als 
doelen. 

(In dit artikel staat 
technologie als 
kennis en activiteiten 
centraal.) 

Uit het theoretisch kader: 
Het oplossen van technische problemen vereist context 
gebaseerde kennis (procedureel alsmede conceptueel). 
Praktische vaardigheden zijn net zo belangrijk als theo-
retisch begrip. 

Dilemma: kan kennis dat sterk context afhankelijk is wel 
overdraagbaar zijn naar andere contexten en activiteiten?
 
Kritiek van meerdere onderzoekers: is het realistisch 
dat ontwerp beschreven kan worden middels een ge-
neriek ontwerpproces voor verschillende problemen en 
contexten. Te veel focus op de processtappen, i.pv. het 
probleem en de mogelijkheden voor ontwerpoplossingen, 
is rigide. De creativiteit en vaardigheden om problemen 
op te lossen wordt hierdoor niet bevorderd.  

De methode heeft aspecten van 
een interventie omdat de onder-
zoeker heeft meegewerkt aan de 
ontwikkeling van het project.

Video en reallife (notities) obser-
vaties van: -studenten werkend 
aan het project in het klaslokaal
-een interview met de hoofdleer-
kracht.

Er wordt gebruik gemaakt van 
twee frameworks om de data te 
analyseren (Brauning & Stein-
bring, 2011; Vincenti, 1990).  

De studenten maakten in hoge mate gebruik van ‘uitproberen’ (design trial) tijdens het ontwerpproces. Deze activiteit 
creëerde kennis binnen vier van de zes categorieën van ontwerpkennis (Vincenti, 1990). Vooral binnen de categorie 
‘praktische overwegingen’, maar ook binnen de categorie ‘fundamentele ontwerp concepten’. 

Voor categorie 1: fundamentele ontwerp concepten, is het belangrijk gebleken dat de leerkracht in zijn interactie naar de 
studenten toe ‘intervenieerde’ (ingreep), omdat het operationele principe onbekend was voor de studenten en zij hier vast 
leken te lopen. Toen dit eenmaal liep, waren leerkrachten meer ‘exploratief’ in hun communicatie naar studenten toe. 

Het lijkt dus van groot belang dat leerlingen voordat zij gaan ontwerpen, een zekere mate van expliciete instructie 
krijgen over het operationele (technische) principe (als deze onbekend is voor ze). 

Verdere noodzakelijke conceptuele kennis zou aangeboden moeten worden aan studenten voorafgaand aan het 
ontwerpproces. Hierna kunnen zij deze kennis gebruiken om nieuwe kennis tijdens het ontwerpen te genereren.    

9 Taking part 
in technology 
education: 
elements in 
student moti-
vation

Autio, O., 
Hietanoro,J., 
Ruismaki, H.

2011 

Onderzoeken welke ele-
menten studenten motiveren 
om een technische studie te 
volgen.

Daarnaast onderzoeken hoe 
de periode voorafgaand aan 
scholing (van leerlingen) van 
invloed is op de motivatie 
t.o.v. techniekonderwijs 
en welk effect dit heeft op 
toekomstige betrokkenheid 
met techniek.  

15-16 jarige 
studenten in 
Finland.

N=4
2 jongens, 2 
meisjes
Bij ieder 
geslacht 1 
gemotiveerde 
lln voor 
techniek en 
1 ongemo-
tiveerde lln. 

Model of school 
motivation (Peltonen 
& Ruohotie, 1992):
1.Persoonlijkheid 
2.Omgeving 
3.Sociale betrek-
kingen 
4.Vakinhoud

Het Finse onderwijssysteem is decentraal, maar toch 
wordt in de generale delen sterke nadruk gelegd op het 
belang van technologie in het onderwijs. 
Hierbij staat een context gebaseerde aanpak centraal. 

In de lagere school (groep 3-6) is er sprake van 
(geslachts)segregatie: jongens worden vaker ingedeeld 
bij technische handvaardigheid en meisjes bij (textile 
craft) textiele handvaardigheid. 
Vaak wordt er alleen maar ‘textile craft’ gegeven, van-
wege KSA leerkracht.   

Kwalitatieve case study:
interviews individuele leerlin-
gen; opname met een recorder, 
uitschrijven en analyseren middels 
content analysis. 

Motivatie curve van de leerlingen 
voorafgaand aan het interview: 
zelfrapportage

Volgorde van meeste effect op motivatie voor het volgen/kiezen voor technisch onderwijs:
Vakinhoud:
- Het product dat gemaakt gaat worden
- Keuzevrijheid (in materialen, technieken): autonomie, vooral voor oudere studenten lijkt dit belangrijk te zijn om 

motivatie te bevorderen. 
Omgeving:
- Het gehele klaslokaal: genoeg ruimte, materialen en kwalitatieve gereedschappen
Persoonlijkheid:
- Interesses en behoeften van de student werden als belangrijker gezien dan competentie en fysieke vaardigheid. 
Sociale betrekkingen:
- Klassenklimaat en leraar-leerling interactie zijn belangrijk in het aantrekkelijk maken van de gehele omgeving, maar 

beïnvloeden niet direct de motivatie.
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10 Relationships 
among affec-
tive factors 
and preferred 
engagement in 
science-relat-
ed activities

Jin, H-s., Law-
renz, F., Lin, 
A-F & Hong, 
Z.R. 
 
2012

Het onderzoeken van de 
relaties tussen scienc-gerela-
teerde interesse, genot/gen-
oegen, zelfbeeld, self-efficacy 
(vertaling?), betrokkenheid, 
prestatie(s), beoogde toe-
komige deelname in science 
activiteiten. 

Hiermee willen ze bekijken 
welke rol de affectieve 
(interesse & genot/ge-
noegen) factoren spelen in 
de deelname aan vrijwillige 
science activiteiten in de vrije 
tijd en in de ontwikkeling van 
het maatschappelijk begrip 
van science. 

Een nationaal 
representa-
tieve selectie 
van 15-jarige 
studenten in 
Taiwan (PISA, 
2006)

Science gerelateerde 
interesse: gericht op 
een voorwerp, acti-
viteit, of kennisveld, 
en bevat affectieve 
en cognitieve com-
ponenten die los van 
elkaar staan, maar 
elkaar ook beïn-
vloeden. 
Genot/genoegen 
(enjoyment): een 
emotie die iets zegt 
over hoe mensen 
zich voelen (Hartley, 
2006), of een affec-
tieve status van ple-
zier (Kuppens, 2008). 
Verschil tussen: state 
of trait emotion of 
enjoyment.  PISA 
gegevens zeggen iets 
over trait: terugblik op 
de persoonlijke cu-
mulatieve ervaringen 
van plezier tijdens 
een klas of leeractivi-
teit(en).  
Zelfbeeld (self-con-
cept): de algemene 
percepties die een 
persoon heeft van 
zichzelf. Deze zijn 
gebaseerd op het 
verleden.  
Self-efficacy: geeft 
het vertrouwen en de 
verwachting  weer 
van een persoon over 
welke taken hij/zij 
succesvol kan uitvo-
eren in een specifieke 
context (Bandura, 
1986). Dit is toekom-
stgericht. 

Het theoretisch model dat de verwachte verbanden 
tussen de variabelen laat zien: zie blz. 947 
 
Onafhankelijk: interesse , genot/genoegen, self-efficacy, 
zelfbeeld. 
 
Afhankelijk: toekomstig beoogde interesse (in science), 
science competentie (scores van studenten op de com-
petentietoetsen)  
 
Mediërende: betrokkenheid (engagement)  

De items (set) van PISA die 
bepaalde alle constructen meten, 
werden nogmaals getest op reli-
ability middels Cronbach’s Alpha.  
 
Ze hebben aan de hand van 
eerder uitgevoerde onderzoeken 
(literatuur) over de variabelen, 
een theoretisch model ontwikkeld 
dat middels de methode struc-
tural equation modelling (SEM) 
is getest:
De verbanden tussen de varia-
belen. 

Alle vier onafhankelijke variabelen correleren met ‘toekomstig beoogde interesse in science, waarvan de huidige inter-
esse van studenten het sterkste positieve directe effect liet zien.  

- Huidige interesse à Toekomstig beoogde interesse 
(Studenten die een hoge mate van huidige interesse vertoonden, hadden ook een hogere mate van self-efficacy.)

- De twee affectieve factoren (interesse en genot/genoegen in science) hadden een grotere invloed op ‘toekomstig 
beoogde interesse in science’ dan de zelf-gerelateerd cognities (zelfbeeld en self-efficacy). 

- Genot/genoegen (enjoyment) is een sterkere verklarende factor voor ‘betrokkenheid’ in het leren van science in de 
vrije tijd, dan de andere drie variabelen (interesse, zelfbeeld, self-efficacy).

 Genot/genoegen à betrokkenheid bij het vrijwillig leren van science in de vrije tijd.
- Wat betreft science competentie, is er het sterkste verband met self-efficacy. 

Self-efficacy à Science competentie 
- Maar self-efficacy was het minst gerelateerd aan interesse (in science learning): OPVALLEND
- ‘Science competentie’ heeft geen verband met ‘betrokkenheid in het leren van science in de vrije tijd’ en ook 

geen verband met ‘toekomstig beoogde interesse’. 
 Dit geldt voor de competentie op aale gemeten science gebieden: biologie, scheikunde, natuurkunde, 
     aardrijkskunde.
Interpretatie van de resultaten door de auteur:
- De resultaten suggereren dat affectieve en cognitieve wegen naar science competentie divergent zijn en dat ze op ver-

schillende manieren (contexten en activiteiten) geactiveerd worden. Dit geeft indicaties dat leerkrachten zouden moeten 
heroverwegen om de nadruk op prestaties te leggen, maar in plaats daarvan meer nadruk op ‘interesse’ leggen. (In het 
Taiwanese schoolsysteem ligt hier erg de nadruk op). 

- De resultaten suggereren dat de ontwikkeling van ‘science competentie’ niet de beste manier hoeft te zijn om publieke/
maatschappelijke betrokkenheid en begrip voor science te bevorderen.
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- De resultaten suggereren dat affectieve en cognitieve wegen naar science competentie divergent zijn en dat ze op ver-

schillende manieren (contexten en activiteiten) geactiveerd worden. Dit geeft indicaties dat leerkrachten zouden moeten 
heroverwegen om de nadruk op prestaties te leggen, maar in plaats daarvan meer nadruk op ‘interesse’ leggen. (In het 
Taiwanese schoolsysteem ligt hier erg de nadruk op). 

- De resultaten suggereren dat de ontwikkeling van ‘science competentie’ niet de beste manier hoeft te zijn om publieke/
maatschappelijke betrokkenheid en begrip voor science te bevorderen.
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