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Probleemverkenning: tekort aan 
interesse in bèta en techniek (1) 

 

 

“Choice of study is determined by a range of objective and 
subjective, conscious and unconscious influences, ranging 
from family background to salary expectations to 
experiences at school.” (p.45) 

 

 (OECD 2006:Evolution of student interest in science and technology studies. 
Policy report.) 



 
 
 
 
Probleemverkenning: interesse in 
bèta en techniek (2) 

Factoren van belang (OECD, 2006): 

 

• Beelden van bèta en techniek en carrières daarin  

• Onderwijs: curricula, training van docenten 

• Sekse en minderheden 



Keuzeprocessen: 
Gottfredson’s theorie 

• Combinatie van sociologische en (ontw.) 
psychologische inzichten 

• Centraal staan  

• fase van ‘circumscription’ (9-14): afbakening van 
sociale ruimte binnen ‘cognitive map of occupations’ 
waarbinnen goede match van beroep en zelf gezocht 
wordt: preferentie en toegankelijkheid 

• fase van ‘compromise’ (14+): inwisseling meest 
geprefereerde voor meer toegankelijke opties. 



Gottfredson: Holland’s 
werkveld/persoonlijkheidstypen 
gecombineerd met sekse en prestige 



Afbakening volgens Gottfredson Gottfredson’s zone van 
acceptabele alternatieven 



Voorbeeld: jongen (11)  



Voorbeeld meisje (10) 



Ander voorbeeld 



Conclusie op basis van Gottfredson 

• Eerder dan we veelal denken zijn kinderen bezig met 
zichzelf in de (beroeps)wereld te plaatsen. 

• Afbakening van geschikte werkvelden vindt plaats 
onder invloed van gezin, onderwijs, media. 

• Afbakening wordt versterkt door inschatting van 
eigen competenties en meer of minder sekse-
specifieke verwachtingen. 

• Echter, kennis van de wereld en zichzelf is nog 
beperkt, soms zelfs onjuist. 

• M.n. voor laagpresterende leerlingen en meisjes  



Beroepsbeelden 

• Generalisatie van een persoon over een beroep, de 
beroepsbeoefenaar, type werk, levensstijl, 
beloningen en werkcondities, geschiktheid type 
mensen voor dat beroep. 

• Ontstaan in vroege jeugd, deels onbewust, 
sluipenderwijs, op basis van onvolledige, soms 
onjuiste informatie. 

• Bijstelling van ‘beroepsbeeld’ is niet eenvoudig. 



Beroepsbeeld bèta en techniek 

• Publieke opinie: positief maar geen interesse 

• Beeld van techniek en technici: onduidelijk en/of slecht 
geïnformeerd: stereotypen: in ieder geval ‘moeilijk’ 

• Beeld carrières en leefstijlen: negatief: beperkte 
mogelijkheden, saai en moeilijk werk, slecht betaald, 
onplezierige omgeving, weinig balans werk-gezin; 
studiekeuzeadviseurs onvoldoende kennis bèta en 
techniek  

• Bekendheid met bèta en techniek: belangrijke rol familie 
en rolmodellen 



Hoe kunnen we beeldvorming rond 
bèta en techniek bijstellen? 

• Vroeg starten met kennis van de wereld: variatie aan 
activiteiten, bedrijfsuitjes, spreekbeurten. 

• Vroeg ervaringen laten opdoen met uiteenlopende 
activiteiten die raken aan bèta en techniek: interesse en 
verwondering koesteren maar ook discussie over ‘wat is 
techniek en wie doet techniek?’ 

• Positieve rolmodellen (attitude) bieden in uiteenlopende 
contexten (zie VHTO-videomaterialen). 

• Afbakening bij leerlingen en hun ouders beperken door 
bekend maken met domeinen en niet-sekse-specifieke 
beroepen.  



Onderzoeksvragen beroepsbeelden 

• In hoeverre zijn de verschillende elementen van 
beroepsbeelden te beïnvloeden? Kennis wel, 
waarderingen moeilijker? 

• Hoe zijn beroepsbeelden te beïnvloeden? Samenspel van 
verschillende domeinen (gezin, onderwijs, media): is 
beïnvloeding via onderwijs voldoende? 

• Voor onderwijs: hoe kan de zone van acceptabele 
alternatieven zo effectief mogelijk vergroot worden, mn 
voor meisjes en laagpresterende leerlingen (en ouders). 

• Technieklessen: niet alleen wat, vooral ook hoe. 



Conclusie 

• Kinderen zijn al vroeg en onbewust bezig met 
afbakening van hun beroepsdomein. 

• Afbakening wordt beïnvloed door beroepsbeelden 
ook al zijn ze onjuist, slecht geïnformeerd of in geval 
van bèta en techniek: stereotype. De vraag is: hoe 
kunnen we beroepsbeelden zo effectief mogelijk 
beïnvloeden? 

• In onderwijs, gezinnen en in media zou uitbreiding of 
bijstelling en nuancering van beroepsbeelden van 
bèta en techniek wenselijk zijn. 



Bedankt voor uw aandacht! 

 

 

 

Zijn er nog vragen? 

 


