
Welkom in de sessie:

Follow up onderzoek naar een vernieuwde 
diagnostiek voor  onderwijsloopbaanbegeleiding (OLB)

Veerle Briers (KU Leuven) 
Johan David (VCLB-koepel)
Mark Schittekatte (UGent) 

in samenwerking met VVSP                                          - -



Wat te verwachten, inhoudelijk..

Bij de overgang van de eerste naar de tweede graad van het secundair onderwijs
staat de leerling voor een belangrijke studiekeuze. Omdat er weinig testmateriaal
met recente Vlaamse normen voorhanden is voor diagnostiek bij een vastlopende
studiekeuze, sloegen de hogescholen Howest, Thomas More en Vives en de
universiteiten KU Leuven, UGent en VUB de handen in elkaar om vanuit een
wetenschappelijk kader hiervoor een testbatterij te ontwikkelen. Het project, de
eerste onderzoeksresultaten en het praktisch gebruik van het testmateriaal zullen
worden toegelicht.



Inleiding op het inhoudelijk thema:
voorgeschiedenis van de “OLB-werkgroep”

-
Vernieuwde diagnostiek in OLB (Johan)

-
Steekproef (Mark)

-
Theoretisch model en vragenlijsten (Veerle)

-
Vragen, suggesties,…??



“Nieuwe tool voor studiekeuze”
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Vlaamse werkgroep OLB
• Start maart 2012

Doelstelling: 
1. (terug) investeren in verantwoorde diagnostiek OLB

2. vanuit een lang termijnperspectief 

3. via uniek samenwerkingsverband: win-win-win + win-win
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Beschrijving steekproef
• 35 (/128) scholen (24 vrije net, 11 GO! ),

telkens één klas / per school

• Steekproefvariabelen:
• Onderwijsnet 

• A-B stroom (“studierichting”) 

• 3 regio’s ( W – C – L)

• Fase 1: maart-mei 2013 (2e jaars)  N = 570

• Fase 2: maart-mei 2014 (3e jaars)  N = 364 (2/3)

• Fase 3: maart-mei 2015 (4e jaars)  N = 332

(nu 128 scholen, en van 20 -> 50 CLB’s)
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Pieter

Carlos is een jongen van 14 jaar.docx
Carlos is een jongen van 14 jaar.docx
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Heb je van Pieter een  mandaat ontvangen ? 

Is Pieter een ‘klant’ met een 
vraag/hypothese geworden? 

Carlos is een jongen van 14 jaar.docx
Carlos is een jongen van 14 jaar.docx
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Theoretisch model 
& vragenlijsten



Theoretisch model
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negatieve uitkomsten

studiekeuze-proces



Vragenlijsten

Twaalf vragenlijsten:

• Theoretisch onderbouwd

• Gebruikt in wetenschappelijk onderzoek

• Vrij van auteursrechten



Theoretisch model

Antecedenten
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Interpersoonlijk gedrag



Theoretisch model

Antecedenten

persoonlijk 
functioneren

schoolklimaat

gezinsfunctioneren
Betrokkenheid moeder

Betrokkenheid vader
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Theoretisch model
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Hulpbronnen
Kwaliteit van motivatie

1. Intrinsieke motivatie

2. Geïdentificeerde regulatie

3. Geïntrojecteerde regulatie

4. Externe regulatie

5. Amotivatie
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Hulpbronnen
Kwaliteit van motivatie
Verschil tussen jongens en meisjes?

• Geïdentificeerde regulatie: jongens < meisjes

• Autonome motivatie: jongens < meisjes

• Amotivatie: jongens > meisjes

• Opstandig verzet: jongens > meisjes

• Gebrek aan motivatie: jongens > meisjes



Kwaliteit van motivatie
Intrinsieke motivatie

Ik ben gemotiveerd om te studeren omdat…

…leren leuk is

1 2 3 4 5
Helemaal niet van toepassing Volledig van toepassing

75%



Kwaliteit van motivatie
Geïdentificeerde regulatie
Ik ben gemotiveerd om te studeren omdat…

…ik dit een belangrijk levensdoel vind

jongens

meisjes

1 2 3 4 5
Helemaal niet van toepassing Volledig van toepassing

63%

52%



Kwaliteit van motivatie
Geïntrojecteerde regulatie

Ik ben gemotiveerd om te studeren omdat…

…ik me schuldig zou voelen als ik het niet zou doen

1 2 3 4 5
Helemaal niet van toepassing Volledig van toepassing

40%36%



Kwaliteit van motivatie
Externe regulatie

Ik ben gemotiveerd om te studeren omdat…

…ik verondersteld word dit te doen

1 2 3 4 5
Helemaal niet van toepassing Volledig van toepassing

43%



Kwaliteit van motivatie
Amotivatie
Ik ben gemotiveerd om te studeren omdat…

Eerlijk gezegd, weet ik het niet; ik heb het gevoel dat ik mijn tijd 
verdoe op school

jongens

meisjes

1 2 3 4 5
Helemaal niet van toepassing Volledig van toepassing

11%

17%

78%

67%



Kwaliteit van motivatie
Opstandig verzet
Ik doe juist het omgekeerde van wat anderen van mij verwachten op 
vlak van school

jongens

meisjes

1 2 3 4 5
Helemaal niet van toepassing Volledig van toepassing

4%

7%

88%

77%



Pieter: Kwaliteit van motivatie

• Resultaten op Zelf Regulatie Vragenlijst – Leren

• Uitgedrukt in stanines



Stanine
Stanine Percentage Percentiel Interpretatie

1 4% 1-4 Zeer laag

2 8% 5-12 Laag

3 12% 13-24 Laag

4 16% 25-40 < gemiddeld

5 20% 41-60 Gemiddeld

6 16% 61-76 > gemiddeld

7 12% 77-88 Hoog

8 8% 89-96 Hoog

9 4% 97-100 Zeer hoog
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Hulpbronnen
Academisch zelfconcept

1. Zelfconcept wiskunde
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3. Academisch zelfconcept

4. Academische contingente zelfwaarde



Hulpbronnen
Academisch zelfconcept

1. Zelfconcept wiskunde

2. Zelfconcept talen

3. Academisch zelfconcept

4. Academische contingente zelfwaarde

Verschil tussen jongens en meisjes?



Hulpbronnen
Academisch zelfconcept

1. Zelfconcept wiskunde: jongens > meisjes

2. Zelfconcept talen: jongens < meisjes

3. Academisch zelfconcept

4. Academische contingente zelfwaarde:  jongens < meisjes



Academisch zelfconcept
Zelfconcept wiskunde
Ik ben goed in wiskunde

jongens

meisjes

1 2 3 4 5
Helemaal niet van toepassing Volledig van toepassing

42%

49%23%

38%



Academisch zelfconcept
Zelfconcept talen
Ik leer snel bij voor talen

jongens

meisjes

1 2 3 4 5
Helemaal niet van toepassing Volledig van toepassing

44%

37%35%

29%



Academisch zelfconcept
Ik ben goed voor de meeste vakken op school

1 2 3 4 5
Helemaal niet van toepassing Volledig van toepassing

49%



Academisch zelfconcept
Academische contingente zelfwaarde
Mijn prestaties op school bepalen zeer sterk hoe ik me voel over 
mezelf

jongens

meisjes

1 2 3 4 5
Helemaal niet van toepassing Volledig van toepassing

38%

29%44%

37%



Theoretisch model
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Hulpbronnen
Emotionele en gedragsmatige betrokkenheid

1. Gedragsmatige betrokkenheid

2. Gedragsmatige onbetrokkenheid

3. Emotionele betrokkenheid

4. Negatieve emotionele betrokkenheid



Hulpbronnen
Emotionele en gedragsmatige betrokkenheid

1. Gedragsmatige betrokkenheid

2. Gedragsmatige onbetrokkenheid

3. Emotionele betrokkenheid

4. Negatieve emotionele betrokkenheid

Verschil tussen jongens en meisjes?



Hulpbronnen
Emotionele en gedragsmatige betrokkenheid

1. Gedragsmatige betrokkenheid

2. Gedragsmatige onbetrokkenheid: 

jongens > meisjes

3. Emotionele betrokkenheid

4. Negatieve emotionele betrokkenheid



Schoolse betrokkenheid
Gedragsmatige betrokkenheid
Ik werk zo hard als ik kan in de klas.

1 2 3 4
Helemaal niet waar Helemaal waar

80%



Schoolse betrokkenheid
Gedragsmatige onbetrokkenheid

Wanneer ik in de klas ben, denk ik aan andere dingen.

jongens

meisjes

1 2 3 4
Helemaal niet waar Helemaal waar

49%

44%



Schoolse betrokkenheid
Emotionele betrokkenheid
Wanneer ik in de klas ben, voel ik me goed.

1 2 3 4
Helemaal niet waar Helemaal waar

42%



Schoolse betrokkenheid
Negatieve emotionele betrokkenheid

Wanneer we aan iets werken in de klas, verveel ik mij.

1 2 3 4
Helemaal niet waar Helemaal waar

41%
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Theoretisch model
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Theoretisch model

Uitkomsten

zelfregulerend leren

negatieve uitkomsten

studiekeuze-proces
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Hoe gaat het nu verder?

• Voorjaar 2016:

- Themanummer Caleidoscoop
- Publicatie handleiding motivatie, academisch

zelfconcept, betrokkenheid en studiekeuzeproces

• 3de trimester: gegevensverzameling wave 4 (5de jaar SO)



Vragen, suggesties,.. ??

veerle.briers@ppw.kuleuven.be

johan.david@vclb-koepel.be

mark.schittekatte@ugent.be


