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Kiezen van een vervolgopleiding

voor VO-leerlingen (met psychische problemen)
Evaluatieonderzoek

Hanze Research Day

Groningen, 30 januari 2018

Lies Korevaar 

Overzicht

Waarom speciale aandacht voor het 

kiezen van een vervolgopleiding?

Het kiezen-traject met oefening

De cursussen Impuls en Kieskeurig

Achtergrondinformatie

WAAROM aandacht voor kiezen?

Kiezen is lastig!

• Beperkte zelfkennis

• Beperkte kennis sterke en 

zwakke kanten
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• Concrete voorstelling is lastig

• Speciaal voor jongeren met 

psychische en cognitieve 

problemen!

• Heel veel studiemogelijkheden

Cognitieve problemen

• Aandacht en concentratie

• Geheugen: inprenten, herinneren

• Ordenen

• Plannen

• Problemen oplossen

• Handelen

• Nemen van initiatief 
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Overweldigend aanbod

• 13 universiteiten, 50 Hbo-opleidingen

• Meer dan 1200 studiemogelijkheden

• Instroom verschilt sterk per studie:

15 < > 1000 

• Voortijdige schoolverlaters (15-25 jaar)

10 % ♂ 6% ♀

Begeleid Leren Toolkit

Kiezen Verkrijgen Behouden
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Kiezen (& Verkrijgen)

De Impulscursus 
Een toeleidingscursus voor jongeren die 

vanwege hun psychische problemen zijn 

gestopt met hun opleiding 

Kieskeurig
Ondersteuning bij het kiezen van een 

vervolgopleiding

voor VO-leerlingen met ASS

JOOST

17

Depressieve klachten

Havo 5

Woont thuis

Weet niet wat hij wil gaan studeren…. 

Ziet door de bomen het bos niet meer
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Welke opleiding kiest Joost?
Wijzen van keuzes maken

• Autoritair

• Intuïtief / impulsief

• Bewust

Kiezen van een opleiding
Kiezen houdt in:

Je moet weten Je moet informatie

wat je belangrijk + hebben over wat er

vindt beschikbaar is

(persoonlijke (opleidings-

criteria) mogelijkheden)

Ordenen

(Kiezen)

Beslisbox

Persoonlijke 
criteria Gew.

Opleidingen Bedrijfskunde

NHL Windesheim Hanze

Kleine klas (<20) 10 3 (x10) 30 5 (x10) 50 5 (x10) 50

Extra uitleg 
huiswerk

4 5 (x4)   20 3 (x4) 12 5 (x4)   20

Ondersteuning 
door slb’er

7 1 (x7)    7 5 (x7) 35 3 (x7)   21

Geen 
projectgroepen

8 3 (x8)  24 1 (x8) 8 5 (x8)   40

Vanaf huis met ov 
bereikbaar

6 5 (x6)   30 5 (x6) 30 5 (x6)   30

Op school werken 9 1 (x9)    9 5 (x9) 45 3 (x9)   27

Totaal 44 120 180 188
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Oefening

Eerdere (recente) ervaringen met 

een opleiding analyseren

Expertisecentrum Begeleid Leren

║║   Een opleiding kiezen │  Persoonlijke criteria  │       Werkblad 

 
SCHOOLERVARINGEN ANALYSEREN 
 
Naam:                                                                            Datum:          
 
AANWIJZINGEN: Bepaal welke opleiding(en) uit het (recente) verleden relevant zijn om te bespreken. 

Bespreek per opleiding in dit werkblad de mensen, de activiteiten en de plaats waarmee je te maken had, 
de gevoelens voor die mensen, activiteiten en plaats en de redenen voor de gevoelens.  
Vul het schema in. 

  
Opleiding:   

 
Kenmerken 

 
Gevoelens 

 
Redenen 

 
Mensen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Activiteiten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

   

Plaats 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Beslisbox

Scoren van de  PC

5 = ideaal

3 = acceptabel

1 = minimaal

Ik wil per september 2018

Bedrijfskunde gaan studeren 

aan de 

Hanzehogeschool Groningen

Opleidingsdoel Joost
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Impulscursus & Kieskeurig cursus

Evaluatieonderzoek 

Algemeen

Impulscursus

• Groepsgewijs met individuele 

opdrachten

• Jongeren 17+ die uitgevallen zijn 

vanwege psychische problemen

• Cursus 10 dagen van 5-6 uur

• Werkboek cursisten

• Docentenhandleiding

Resultaten

51 Cursisten 

• 35 cursus afgemaakt (69%)

• 28 Keuze gemaakt (55%) vervolgopleiding

• 7 Andere keuze gemaakt (14%)

Gekozen opleidingen

• MBO: verpleegkundige; horeca; administratie

• HBO: MWD; recht; fysiotherapie; economie; 

laboratorium; sport

• WO: international business; geschiedenis
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Kieskeurig cursus

• Havo-5/VWO leerlingen met ASS

• Groepsgerichte en individuele 

begeleiding

• 6-7 bijeenkomsten van 2 uur

• Uitgewerkt cursusmateriaal 

• Beperkt huiswerk

Resultaten

• 18 van de 22 leerlingen hebben een 

keuze kunnen maken

• Goede keuze……?

• Waardering leerlingen: inbreng 

studenten en individueel zoeken

• Waardering ouders/verzorgers: extra 

aandacht en tijd

• Materiaal en organisatie aangepast 

Kleinschalig kwalitatief en

kwantitatief evaluatieonderzoek

Instrumenten

• Faces Measure
Dit instrument bestaat uit vijf verschillende gezichten. Elk gezicht geeft 

een emotie aan van heel ontevreden tot heel tevreden

• Measure of Guidance Impact
Achterhalen leeropbrengsten (Christophers, Stoney, Whetton, Lines & Kendall, 1993). 

(Keuzes maken, Omgevingsbesef, Transitional skills, Identiteitsbesef)

• Intrinsieke motivatie inventarisatie (IMI)
Gebaseerd op de zelfdeterminatie theorie van Ryan en Deci (2000)

• Evaluatieve vragen
Inhoud, niveau, werkvormen, algemene tevredenheid, kwaliteit van de 

docenten
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Resultaten-1

• Tevredenheid over de ondersteuning
Ook is nagegaan, aan de hand van de Faces measure, of men na 

het volgen van de cursus meer tevreden was over de 

ondersteuning bij het vinden van een passende vervolgopleiding 

of baan. 

Dit bleek niet zo te zijn. 

Opgemerkt moet worden dat men bij aanvang van de cursus al 

behoorlijk (M=3,5 op een 5-puntsschaal) tevreden was over de 

ondersteuning. 

Resultaten-2

• Zelfbepaling: Intrinsieke Motivatie
• 'paired samples t-test’ 

• Significant hogere scores op de subschalen: waargenomen 

competentie (t=-3,30; df=7; p<.01) en waargenomen keuze (t=-

2,29; df=6; p<.05). Het lijkt erop dat na het volgen van de cursus 

de jongeren zich vaardiger voelen in het zoeken naar een baan 

en ook meer het idee hebben dat ze hun eigen keuzes kunnen 

maken op het gebied van het kiezen en verkrijgen van een 

opleiding of baan

• Geen significante verschillen in de mate van plezier die de 

jongere ervaart bij het zoeken naar een opleiding of baan en in 

de mate van druk die men ervaart bij het zoeken naar een 

opleiding of baan

Resultaten-3

• Measure guidance impact
• Hogere scores op alle subschalen

• (Keuzes maken, t=-4.09, df=6, p< .01; Omgevingsbesef, t=-5.65, 

df=7, p<.001; Overbruggingsvaardigheden, t=-3.21, df=7, p<.05; 

Identiteitsbesef, t=-3.20, df=7, p<.05). 

• Het lijkt er dus op dat de cursus de kennis en informatie van de 

jongere op het gebied van het vinden en verkrijgen van een 

opleiding of baan vergroot. Meer inzicht heeft in zichzelf en 

wordt het voor de jongere duidelijker welke baan of opleiding 

bij hem of haar past. Dat de jongere meer vertrouwen heeft in 

de keuzes die hij maakt rondom het verkrijgen van een 

passende opleiding of baan. Cursus draagt bij aan het 

vergroten van de vaardigheden van de jongere op het gebied 

van het vinden en verkrijgen van een passende opleiding of 

baan.

Resultaten-4

• Evaluatie
Gemiddeld genomen zijn de jongeren tevreden over de cursus. Zo zegt 

een deelnemer: ‘Goede begeleiding. Ik vond het tempo fijn. We hoefden 

niet direct te kiezen, maar konden  eerst goed verkennen en oriënteren’. 

Een andere deelnemer schrijft: ‘Het deed mij goed om te zien dat ik niet 

de enige was die in de bijstand zit en op zoek is naar een opleiding of 

baan’

De cursus draagt voldoende tot goed bij aan het kiezen en verkrijgen van 

een passende opleiding of baan. ‘Ik kreeg en nam hier goed de tijd voor 

het kiezen van een opleiding’. Door een aantal deelnemers werd 

aangegeven dat het niveau iets hoger mag: ‘Het niveau is laag. Erg 

simpele vraagstellingen’. Inhoud en gehanteerde werkvormen zijn van 

goede kwaliteit: ‘Er zijn nuttige onderwerpen aan bod gekomen om tot 

een uiteindelijk besluit te komen’ en ‘De werkvormen waren divers: van 

klein beetje huiswerk tot groepsopdrachten’.  De kwaliteiten van de 

docenten werden gemiddeld genomen als goed tot zeer goed beoordeeld. 

De docenten werden als bekwaam, behulpzaam, begripvol en duidelijk 

omschreven. 
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Lopende projecten

• Impulscursus voor jongeren met een 

uitkering van de gemeente Groningen

• Kieskeurig cursus voor scholieren van 

zeven VO-scholen in Groningen en 

Drenthe

Innovatiewerkplaats Begeleid Leren

Achtergrondinformatie

Begeleid Leren

Effectieve interventie (naar eerste aanwijzingen)

Databank Effectieve Jeugdinterventies 

www.begeleidleren.nl

www.supportededucation.eu

http://www.begeleidleren.nl/
http://www.begeleidleren.nl/php/downloadproducten/ervaringen van studenten.pdf
http://www.begeleidleren.nl/php/downloadproducten/Studeren en ADHD.pdf
http://www.begeleidleren.nl/php/downloadproducten/studeren_met_borderline.pdf
http://www.begeleidleren.nl/php/downloadproducten/opm._eetstoornis2.pdf
http://www.begeleidleren.nl/php/downloadproducten/studeren_met_schizofrenie.pdf
http://www.begeleidleren.nl/php/downloadproducten/opm._stemmingsstoornis.pdf
http://www.begeleidleren.nl/php/downloadproducten/studeren_met_schizofrenie.pdf
http://www.begeleidleren.nl/php/downloadproducten/opm._stemmingsstoornis.pdf
http://www.begeleidleren.nl/php/downloadproducten/hoe_krijg_ik_watiknodigben.pdf
http://www.begeleidleren.nl/php/downloadproducten/omgaan met stress.pdf
http://www.begeleidleren.nl/php/downloadproducten/wel_of_niet_vertellen.pdf
http://www.begeleidleren.nl/php/downloadproducten/adequaat reageren.pdf
http://www.begeleidleren.nl/php/downloadproducten/opm._steun_herkennen.pdf
http://www.begeleidleren.nl/php/downloadproducten/moss.pdf
http://www.supportededucation.eu/
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Hartelijk dank voor uw aandacht 

en participatie

Lies Korevaar

e.l.korevaar@pl.hanze.nl

Keuzeproces

Welke opleidingen zijn er?

Wat wil ik?


