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DE INVLOED VAN DE BELANGSTELLING  
EN DE SPECIFIEKE BEGAAFDHEID OP DE  

STUDIEKEUZE IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS*

Ellen Deprez, Jan Van Damme & Maarten Pinxten

Samenvatting

Studiekeuze, toetsprestaties en algemene intelligen-
tie worden in het Vlaamse onderwijssysteem vaak 
in één adem genoemd. We gaan er gewoonlijk echter 
van uit dat een goede studiekeuze er één is op ba-
sis van de specifieke begaafdheid en belangstelling 
van de leerlingen. We trachten in dit onderzoek een 
antwoord te formuleren op de onderzoeksvraag “in 
welke mate spelen belangstelling en specifieke be-
gaafdheid een rol in de studiekeuze in het secundair 
onderwijs?”. We gebruikten hiervoor de gegevens 
van de LOSO-databank. In totaal gaat het om 1.179 
leerlingen uit 43 verschillende scholen en uit zes 
verschillende studierichtingen. We kunnen conclu-
deren dat deze studierichtingen erin slagen de ‘juis-
te’ leerlingen aan te trekken, d.w.z. leerlingen met 
een bepaalde specifieke begaafdheid en interesse. 
Daarnaast blijken ook de algemene intelligentie, de 
toetsprestaties, de socio-economische status en het 
geslacht van de leerlingen bepalende factoren in de 
studiekeuze. 

i. inleiding

Het Vlaamse secundair onderwijssysteem wordt ge-
kenmerkt door een sterke hiërarchische verhouding 
tussen de onderwijsvormen. Dat wil zeggen dat ge-
middeld genomen de sterkst presterende leerlingen 
naar het algemeen secundair onderwijs (ASO) gaan, 
het kunstsecundair onderwijs (KSO) beter presterende 
leerlingen aantrekt dan het technisch secundair onder-
wijs (TSO) en de laagst presterende leerlingen kiezen 
voor een richting in het beroepssecundair onderwijs 
(BSO), of anders geschreven: ASO > KSO > TSO > BSO. 
Er bestaat ook een hiërarchische verhouding naar toet-
sprestaties binnen eenzelfde onderwijsvorm tussen 
studierichtingen, bijvoorbeeld binnen het ASO: Latijn 
> humane wetenschappen (VAN DAMME et al., 2001). 

Studiekeuze, toetsprestaties en algemene intelligentie 
worden in Vlaanderen vaak in één adem genoemd. 
Nochtans gaan we er doorgaans spontaan van uit dat 
een goed gefundeerde studiekeuze er één is op basis 
van de specifieke vaardigheden en interesses van de 

leerling (1). Eén van de voorstellen voor de hervor-
ming van het secundair onderwijs bestaat erin richtin-
gen te groeperen in belangstellingsgebieden in plaats 
van in de gebruikelijke onderwijsvormen, onder meer 
omdat men aanneemt dat de belangstelling nu geen 
grote rol speelt. We trachten in dit onderzoek een ant-
woord te formuleren op de onderzoeksvraag “in welke 
mate spelen belangstelling en specifieke begaafdheid 
een rol in de studiekeuze in het Vlaams secundair on-
derwijs?”.

ii. determinanten van Studiekeuze 

In ons onderzoek hebben we geprobeerd een antwoord 
te formuleren op de vraag welke factoren de keuze 
voor een bepaalde studierichting (en niet voor één van 
de andere aangeboden studierichtingen) in de derde 
graad secundair onderwijs (zesde leerjaar) verklaren. 

In school- en arbeidspsychologische literatuur over 
begeleiding van keuzeprocessen in studie- en beroep-
sloopbaan worden een viertal theoretische benaderin-
gen van studie- en beroepskeuzes onderscheiden, na-
melijk een matching-, ontwikkelingspsychologische, 
besliskundige en sociaal-cognitieve benadering (VER-
SCHUEREN, GERMEIJS & VANDERLOCHT, 2010). In 
dergelijke literatuur stelt men de vraag hoe leerlingen 
tot een bepaalde studiekeuze komen, met de focus op 
het beslissingsproces eerder dan op de factoren die uit-
eindelijk de studiekeuze bepalen. Een beschrijving van 
deze vier benaderingen kan ons helpen bij het beant-
woorden van de vraag wat een passende studiekeuze 
is en meer specifiek welke rol wordt toegeschreven aan 
de capaciteiten, in het bijzonder de specifieke begaafd-
heid, en aan de belangstelling van de leerlingen. We 
kunnen stellen dat er in deze theoretische benaderin-
gen aandacht is voor de interesses en de vaardigheden 
van de leerlingen. Zo vormt de matching-benadering een 
relevant theoretisch kader om naar het thema van onze 

* E. DEPREZ, J. VAN DAMME, J. en M. PINxTEN, “Ik kies dus ik 
ben”: belangstelling en specifieke begaafdheid als determinanten van 
studiekeuze in het secundair onderwijs in Vlaanderen. Een kwanti-
tatief onderzoek op basis van gegevens uit het LOSO-project, mas-
terproef KU Leuven, Faculteit psychologie en pedagogische 
wetenschappen, 2010.

(1) Er wordt echter zelden geëxpliciteerd wat onderzoekers ver-
staan onder een ‘juiste’ studiekeuze. 
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Intelligentie is een complex vraagstuk waarin tal van 
psychologen zich verdiept hebben en nog steeds ver-
diepen. In het kader van deze studie interesseert ons 
vooral het verschil tussen algemene en specifieke be-
gaafdheid. De dominante hiërarchische verhouding in 
ons secundair onderwijssysteem illustreert ons inziens 
aanzienlijk de invloed van de algemene intelligentie en 
toetsprestaties op de studiekeuze in Vlaanderen. Het 
moet ook opgemerkt worden dat toetsprestaties be-
paalde studiekeuzes kunnen afdwingen. In het Vlaam-
se onderwijssysteem kunnen slechte toetsprestaties 
leiden tot een B- of C-attest, dat bepaalde studiekeuzes 
kan uitsluiten. Van de Werfhorst, Sullivan en Cheung 
(2003) besluiten dat (in Engeland) de algemene be-
gaafdheid de grootste invloed heeft op de keuze voor 
bepaalde vakken en dat de sociaaleconomische achter-
grond van de leerling een additionele invloed heeft. 

Wij vinden het wenselijk dat voornamelijk de specifie-
ke begaafdheid een rol speelt in de studiekeuze en dat 
de onderwijssetting en de leerlingen zich niet zonder 
meer focussen op de algemene intelligentie, maar dat 
er aandacht is voor (de ontwikkeling van) specifieke 
aspecten van de begaafdheid van iedere leerling.

In dit onderzoek besteden we aandacht aan zowel de 
algemene als de specifieke (met name verbale, nume-
rieke en spatiale) begaafdheid. We gebruiken de term 
capaciteiten voor zowel de specifieke vaardigheden als 
de algemene vaardigheden en toetsprestaties. Presta-
ties zonder meer als begaafdheid beschouwen is on-
juist, aangezien de toetsprestaties ook bepaald worden 
door de studiemethode, studietijd en motivatie van de 
leerling. 

Onderzoek van Elsworth, Harvey-Beavis, Ainley en 
Fabris (1999) ondersteunt sterk dat beroepsinteresses 
een verklaring bieden voor de keuze van studievakken 
in het hoogste leerjaar van het secundair onderwijs. Er 
bleek bijvoorbeeld dat personen met sociale interes-
ses vaak kiezen voor biologie, gezondheidszorg, huis-
houdkunde en sport. 

iii. OnderzOekSvragen en OnderzOekSOpzet

We trachten in dit kwantitatief onderzoek een ant-
woord te formuleren op de vraag: spelen belangstel-
ling en specifieke begaafdheid een rol in de keuze voor 
een bepaalde studierichting in het Vlaamse onderwijs-
systeem? 

We gebruikten gegevens die in opdracht van de over-
heid verzameld zijn in de LOSO (Longitudinaal On-
derzoek Secundair Onderwijs)-databank, die dateert 
uit de negentiger jaren (VAN DAMME et al., 2002). 
We beperkten ons tot zes studierichtingen in het zesde 
middelbaar: Latijn-wiskunde, Latijn-moderne talen, 
economie-moderne talen, menswetenschappen (na-
derhand vervangen door humane wetenschappen), 
handel en elektromechanica. De keuze voor deze stu-

studie te kijken (2). Deze benadering besteedt aandacht 
aan de afstemming tussen kenmerken van de persoon 
(onder andere de interesses en vaardigheden van leer-
lingen) en kenmerken van het studie- of beroepsdo-
mein (bijvoorbeeld de kenmerken van de studierich-
ting) vanuit de idee dat een betere afstemming leidt tot 
onder andere meer tevredenheid en betere prestaties in 
die studie of dat beroep (GERMEIJS, VERSCHUEREN 
& MELS, 2007). 

Bij het doornemen van de onderzoeksliteratuur wordt 
meteen duidelijk dat capaciteiten en belangstelling deel 
uitmaken van een ruimer netwerk aan predictoren van 
studiekeuze. Ook andere leerlingenkenmerken zijn 
bepalend, zoals het thuismilieu en het geslacht. Daar-
naast spelen ook klas- en leerkrachtkenmerken, zoals 
de klasgroep waarin de leerling terechtgekomen is en 
de verwachtingen die de leerkracht heeft ten aanzien 
van de leerling, een rol, alsook school- en schoolorga-
nisatiekenmerken, zoals het aanbod aan studierichtin-
gen op de school en de aangeboden studiekeuzebege-
leiding. 

We besteden in het kader van deze studie aandacht 
aan vier leerlingenfactoren, namelijk gezinsmilieu, ge-
slacht, capaciteiten en belangstelling, als determinan-
ten van studiekeuze. 

Het thuismilieu als verklarende factor voor onder-
wijsgerelateerde variabelen zoals prestaties en geko-
zen studierichting wordt vaak vanuit sociologisch 
standpunt onderzocht in het kader van de gelijkheid 
van onderwijskansen (bijvoorbeeld DEKKERS, BOS-
KER & DRIESSEN, 2000). Er zijn heel wat onderzoeken 
gepubliceerd over de impact van de familiale achter-
grond van leerlingen op de keuze voor bepaalde vak-
ken. Davies, Telhaj, Hutton, Adenett en Coe (2008) bij-
voorbeeld concluderen dat leerlingen uit families met 
een lagere socio-economische status (SES) in Engeland 
meer geneigd zijn te kiezen voor ‘gemakkelijkere’ vak-
ken zoals business studies en een aantal technische 
vakken en minder voor de ‘moeilijkere’ vakken zoals 
menswetenschappen en talen. 

Meisjes zijn na controle voor het prestatieniveau veel 
minder vaak geneigd tot het kiezen van wetenschap-
pelijke en wiskundige curriculumonderdelen dan jon-
gens (DEKKERS, BOSKER & DRIESSEN, 2000; JONS-
SON, 1999; SMYTH & HANNAN, 2006). Vrouwen 
doen het in het algemeen op het einde van het secun-
dair onderwijs even goed of zelfs beter dan mannen 
(een beperkte verticale seksesegregatie), maar ze kie-
zen toch vaak voor andere studiegebieden dan man-
nen (sterke horizontale seksesegregatie, onder andere 
DEKKERS et al., 2000).

(2) Een illustratie van de matching-benadering is de theorie van 
beroepspersoonlijkheden en werkomgevingen van Holland 
(1997).
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en zesde leerjaar secundair onderwijs. Relatieve scores 
geven aan of een leerling beter is in wiskunde dan in 
Nederlands of omgekeerd. 

De belangstellingstest Occupational Interest Inven-
tory (4) werd afgenomen in zowel het eerste als het 
zesde leerjaar secundair onderwijs. Zeven schalen 
worden onderscheiden, namelijk persoonlijk en sociaal 
dienstbetoon, buitenhuisactiviteiten, techniek, handel, 
kunst, wetenschappen en literatuur en drie belangstel-
lingstypes, namelijk het verbaal, het manipulatief en 
het numeriek type.

IV. Resultaten

Wat de resultaten betreft, stellen we in de eerste plaats 
de verwachte effecten vast van de algemene intelligen-
tie en het algemeen prestatieniveau, maar ook van het 
geslacht en het socio-economisch milieu. Nadien bekij-
ken we de rol van specifieke begaafdheid en belang-
stelling in de studiekeuze. 

1. Algemene intelligentie en toetsprestaties

De algemene begaafdheidsscores werden berekend 
door de scores op de spatiale, numerieke en verbale in-
telligentiecomponenten op te tellen. Zoals verwacht is 
een hiërarchische verhouding tussen de zes vermelde 
studierichtingen op het vlak van de gemiddelde alge-
mene begaafdheid van de leerlingen duidelijk zicht-
baar, met Latijn-wiskunde aan de kop en handel aan 
de staart (tabel 1). 

Tabel 1. De gemiddelde algemene begaafdheidssco-
res van de leerlingen in de verschillende studierich-
tingen 

Algemene begaafdheid
Studierichting N M SD 
Latijn-wiskunde
Latijn-moderne talen
Economie-moderne talen
Menswetenschappen
Elektromechanica 
Handel

259
150
353
157
65
180

116,78
111,15
106,90
106,50
103,54
100,43

8,89
8,63
8,85
9,62
10,98
9,44

Noot. De verschillen tussen de studierichtingen zijn 
statistisch significant (ANOVA, p < .05), behalve (a) 
tussen menswetenschappen, economie-moderne talen 
en elektromechanica onderling en (b) tussen elektro-
mechanica en handel.

(4) De Occuptional Interest Inventory of OII (LEE & THORPE, 
Leuvense aanpassing door STINISSEN, 1977) bestaat uit een 
tweedelige vragenlijst waarin gepeild wordt naar de belang-
stelling voor bepaalde beroepsdomeinen. 

dierichtingen is een gevolg van ten eerste methodo-
logische overwegingen en meer bepaald de nood aan 
voldoende grote leerlingenaantallen om analyses en 
zinvolle uitspraken te kunnen doen. Omwille van die 
reden hebben we studierichtingen uit het BSO en het 
KSO uitgesloten. Ook heel wat richtingen uit het TSO 
opgenomen in de LOSO-databank tellen een beperkt 
aantal leerlingen. Ten tweede streefden we een diversi-
teit na wat betreft de verwachtingen op het vlak van de 
belangstelling en specifieke begaafdheid van de leerlin-
gen in die studierichtingen. In totaal gaat het om 1.179 
leerlingen uit 43 verschillende scholen. We nemen de 
leerlingenvariabelen geslacht, socio-economische sta-
tus van het gezin (SES), capaciteiten en belangstelling 
mee in deze studie.

De algemene onderzoeksvraag wordt opgesplitst in 
twee deelvragen. De eerste vraag “welk rekruterings-
patroon vertonen verschillende opties in het zesde 
leerjaar secundair onderwijs?” beantwoorden we door 
gemiddeldes (en standaarddeviaties) van leerlingen uit 
verschillende studierichtingen van het zesde leerjaar te 
berekenen voor de variabelen SES, capaciteiten en be-
langstelling. De tweede vraag luidt “in welke mate ver-
klaren de vermelde leerlingenvariabelen de keuze van 
een bepaalde studierichting?”. Voor het beantwoorden 
van deze vraag passen we multinomiale logistische 
regressieanalyse toe (referentiegroep = economie-mo-
derne talen). De resultaten worden bijgevolg op een 
bepaalde manier geformuleerd, bijvoorbeeld “bij een 
hogere waarde op belangstelling voor techniek is de 
kans dat de leerling in de richting elektromechanica 
zit groter dan de kans dat de leerling voor economie-
moderne talen kiest”.

De SES-variabele in LOSO is geconstrueerd op basis 
van zes variabelen op het niveau van de ouders: inko-
men, cultureel kapitaal, hoogst behaalde diploma van 
de moeder, hoogst behaalde diploma van de vader, het 
beroepsniveau van de moeder en het beroepsniveau 
van de vader. 

De capaciteiten van de leerlingen werden – bij de start 
in het eerste leerjaar secundair onderwijs – in kaart 
gebracht met behulp van een intelligentietest en toets-
prestaties. De GETLOV-intelligentieproef (3) resulteert 
in één algemene intelligentiescore en deelscores voor 
verbale, numerieke en spatiale (specifieke) begaafd-
heid. Voor de vakken wiskunde en Nederlands werden 
op meerdere momenten schooloverstijgende schrifte-
lijke toetsen afgenomen. We bestuderen onder meer 
het effect van zowel de absolute als de relatieve toets-
prestaties voor Nederlands en wiskunde in het vierde 

(3) GETLOV staat voor Gemeenschappelijke Testbatterij Lager 
onderwijs Oost-Vlaanderen en bestaat uit een batterij van ver-
schillende subtesten. Onder andere de volgende onderdelen 
worden getoetst: cijferreeksen, synoniemen, geknipte figuren, 
tegenstellingen, soortbegrip woorden, soortbegrip figuren en 
cijferrekenen (LANCKSWEERDT, 1991). 
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De hiërarchische verhouding tussen de studierich-
tingen blijkt ook indien we de toetsprestaties in het 
vierde en zesde middelbaar voor wiskunde (tabel 2) 

en Nederlands (tabel 3) analyseren, met opnieuw de 
sterkst presterende leerlingen in Latijn-wiskunde en de 
zwakst presterende leerlingen uit handel.

Tabel 2. De gemiddelde toetsprestaties van de leerlingen in de verschillende studierichtingen voor wiskunde in 
het vierde en zesde leerjaar secundair onderwijs 

Wiskunde 4
Wiskunde 6
Studierichting N M SD N M SD
Latijn-wiskunde 258 0,40 1,40 246 0,99 0,92
Latijn-moderne talen 140 -0,99 1,11 140 0,14 1,03
Economie-moderne talen 344 -1,24 1,32 326 0,15 0,81
Menswetenschappen 149 -1,23 1,26 132 0,04 0,98
Elektromechanica 53 -1,22 0,89 51 -0,15 0,68
Handel 172 -2,53 1,34 134 -0,19 0,86

Noot. Enkel de studierichtingen Latijn-wiskunde en handel verschillen significant van alle andere alsook van elkaar 
(ANOVA, p < .05) wat betreft de gemiddelde prestaties in het vierde middelbaar. De studierichtingen Latijn-moderne 
talen, economie-moderne talen en menswetenschappen verschillen ook niet significant van elkaar (ANOVA, p < .05) 
wat betreft de wiskundeprestaties in het zesde middelbaar, evenals (a) menswetenschappen en elektromechanica en 
(b) handel en elektromechanica. In Latijn-moderne talen staan slechts drie uren wiskunde op het programma. 

Tabel 3. De gemiddelde toetsprestaties van de leerlingen in de verschillende studierichtingen voor Nederlands 
in het vierde en zesde leerjaar secundair onderwijs 

Nederlands 4
Nederlands 6
Studierichting N M  SD N M SD
Latijn-wiskunde 257 0,95 0,96 251 1,41 1,00
Latijn-moderne talen 144 0,56 0,78 140 0,90 0,88
Menswetenschappen 148 -0,14 0,98 140 0,39 0,81
Economie-moderne talen 344 -0,15 0,95 330 0,30 0,91
Handel 173 -1,25 0,98 137 -0,54 1,04
Elektromechanica 54 -1,26 0,98   53 -0,89 0,87

Noot. De studierichtingen verschillen significant van elkaar wat betreft de prestaties in zowel het vierde als het zesde 
middelbaar (ANOVA, p < .05), met uitzondering van (a) menswetenschappen en economie-moderne talen en (b) 
handel en elektromechanica. 

De prestaties voor wiskunde en voor Nederlands in 
het vierde middelbaar blijken – in multinomiale logis-
tische regressieanalyses – mee de studiekeuze in het 
zesde middelbaar te verklaren. 

2. Geslacht

In de steekproef van deze studie zijn jongens over-
vertegenwoordigd in de technisch-wetenschappelijke 
studierichting elektromechanica en meisjes in de stu-
dierichtingen handel, economie-moderne talen, Latijn-
moderne talen en menswetenschappen (tabel 4). 
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Tabel 4. De proportie meisjes en jongens (in %) in de 
verschillende studierichtingen 

Studierichting N Jongens Meisjes
Latijn-wiskunde
Latijn-moderne talen
Menswetenschappen
Handel
Economie-moderne talen
Elektromechanica 

263
152
158
184
355
67

48,70
28,30
17,70
24,50
29,60
95,50

51,30
71,70
82,30 
75,50
70,40
4,50

Op basis van deze gegevens zouden we kunnen stellen 
dat meisjes eerder terug te vinden zijn in studierich-
tingen met een grote component aan talen of zorg. Bij 
toepassing van multinomiale logistische regressieana-
lyse kunnen we vaststellen dat voor jongens de kans 
groter is om terecht te komen in de studierichtingen 
elektromechanica en Latijn-wiskunde dan in econo-
mie-moderne talen. 

3. Het socio-economisch milieu van herkomst (SES) 

De studierichtingen elektromechanica en handel (TSO) 
trekken een gemiddeld lager SES-publiek aan dan de 
opgenomen ASO-richtingen (tabel 5). 

Tabel 5. De gemiddelde SES van de leerlingen in de 
verschillende studierichtingen (/10) 

Studierichting N M SD
Latijn-wiskunde
Latijn-moderne talen
Economie-moderne talen
Menswetenschappen
Elektromechanica 
Handel

262
152
355
158
67
183

6,17
5,47
4,57
4,79
3,99
3,89

2,12
2,19
2,01
2,01
1,85
1,79

Noot. De verschillen tussen de studierichtingen zijn 
statistisch significant (ANOVA, p < .05), behalve (a) 
tussen menswetenschappen, economie-moderne talen 
en elektromechanica onderling en (b) tussen elektro-
mechanica en handel. 

Uit de multinomiale logistische regressieanalyse kun-
nen we besluiten dat er een grotere kans bestaat dat ie-
mand met een hoge SES terechtkomt in Latijn-wiskun-
de of Latijn-moderne talen dan in economie-moderne 
talen. 

4. Specifieke begaafdheid en relatieve toetsprestaties

Als we de specifieke begaafdheid van de verschillende 
leerlingengroepen bekijken (tabel 6), krijgen we toch 
een enigszins ander verhaal. Bijvoorbeeld de groepen 
leerlingen in de studierichtingen Latijn-moderne talen, 
menswetenschappen, economie-moderne talen (ASO) 
en elektromechanica (TSO) verschillen niet significant 
van elkaar op het vlak van spatiale en numerieke vaar-
digheden. Een focus op de algemene intelligentiescore 
verbergt dus enigszins dat de dominante hiërarchie 
tussen de studierichtingen doorbroken wordt wanneer 
de specifieke begaafdheden in beschouwing worden 
genomen, ook over onderwijsvormen heen.

Tabel 6. De gemiddelde numerieke, verbale en spatiale intelligentiescores van de leerlingen in de verschillende 
studierichtingen 

Numeriek Verbaal Spatiaal
Studierichting N M SD M SD M SD
Latijn-wiskunde
Latijn-moderne talen
Economie-moderne talen
Menswetenschappen
Elektromechanica
Handel

259
150
353
157
65
180

117,02
109,04
105,52
105,88
105,31
99,97

10,57
11,54
10,82
11,66
12,57
10,66

115,33
112,29
107,16
106,21
99,73
100,59

10,16
9,71
9,27
10,44
12,04
9,41

109,91
105,76
104,35
104,17
105,65
100,46

10,77
9,82
10,55
11,64
11,56
12,85

Het berekenen en interpreteren van ipsatieve scores 
levert ook een ander beeld op (tabel 7). Op die manier 
kunnen de gemiddelde scores voor de numerieke, ver-
bale en spatiale begaafdheden vergeleken worden bin-

nen elke studierichting en hebben we aandacht voor de 
specifieke talenten van de leerlingen in een bepaalde 
studierichting.
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De gewenste discrepanties tussen de studierichtingen 
op het vlak van de specifieke begaafdheid van het leer-
lingenpubliek blijken toch in zekere mate aanwezig. 

Zo blijkt dat de leerlingen uit Latijn-wiskunde relatief 
sterke numerieke vaardigheden hebben, die uit elek-
tromechanica spatiale vaardigheden en die uit de an-
dere vier richtingen verbale vaardigheden. 

Tabel 7. De ipsatieve numerieke, verbale en spatiale begaafdheidsscores van de leerlingen in de verschillende 
studierichtingen 

Studierichting N Numeriek_IPSA Verbaal_IPSA Spatiaal_IPSA
Latijn-wiskunde
Latijn-moderne talen
Economie-moderne talen
Menswetenschappen
Elektromechanica 
Handel

259
150
353
157
65
180

4,40
0,02
-0,24
0,69
2,62
-0,56

1,87
4,89
2,23
1,19

 -5,75
0,38

-6,27
-4,91
-2,00
-1,88
3,13
0,18

Noot. De ipsatieve scores werden als volgt berekend (het gaat telkens om de gemiddelde score per studierichting voor 
numerieke, verbale en spatiale vaardigheden, zoals in tabel 4 weergegeven): voor numeriek: numeriek – [(verbaal + 
spatiaal)/2], voor verbaal: verbaal – [(numeriek + spatiaal)/2] en voor spatiaal: spatiaal – [(numeriek + verbaal)/2]. 

Ook de resultaten na de berekening van de relatieve 
prestatiescores trokken onze aandacht (tabel 8). Leer-
lingen Latijn-wiskunde blinken uit door hun nume-
rieke vaardigheden en leerlingen Latijn-moderne talen 
door hun verbale capaciteiten, maar beide leerlingen-
groepen presteren beter voor Nederlands dan voor 
wiskunde. Ook leerlingen handel hebben een talent 
in verbale vaardigheden, maar zij halen dan weer be-
tere punten voor wiskunde dan voor Nederlands. Dat 
Latijn-moderne talen vooral leerlingen rekruteert die 
goed presteren voor Nederlands (in vergelijking met 
hun prestaties voor wiskunde) en dat voor elektrome-
chanica het omgekeerde geldt, is een aanwijzing dat 
studierichtingen leerlingen rekruteren met relevante 
specifieke vaardigheden. 

Tabel 8. De gemiddelde relatieve prestaties van de 
leerlingen in de verschillende studierichtingen in 
het zesde leerjaar secundair onderwijs: wiskunde-
Nederlands

Studierichting M
Latijn-wiskunde
Latijn-moderne talen
Menswetenschappen
Economie-moderne talen
Handel
Elektromechanica

-0,42
-0,76
-0,35
-0,15
0,35
0,74

Noot. De relatieve toetsprestaties werden berekend 
door op het niveau van de studierichting de gemid-
delde prestatie op de toets Nederlands af te trekken 
van de gemiddelde prestatie op de toets wiskunde. Een 
positieve score betekent dat de leerlingen gemiddeld 
genomen beter presteren voor wiskunde dan voor Ne-
derlands, een negatieve score het omgekeerde.

In onze studie worden slechts drie vormen van spe-
cifieke begaafdheid (verbale, numerieke en spatiale) 
onderscheiden en deze zijn niet onafhankelijk van de 
algemene intelligentie: de algemene vaardigheden zijn 
namelijk niet meer dan de som van de specifieke be-
gaafdheidsscores. De correlaties tussen de algemene 
intelligentie en de specifieke begaafdheden in ons on-
derzoek waren hoog: .82 voor verbale intelligentie, .71 
voor spatiale intelligentie en .79 voor numerieke intel-
ligentie. Wat betreft de verbanden tussen de drie spe-
cifieke begaafdheden onderling zien we ietwat lagere 
maar toch nog steeds substantiële correlaties die vari-
eren tussen .34 en .45. Daarnaast presteren de leerlin-
gengroepen die gemiddeld genomen sterke prestaties 
neerzetten voor wiskunde ook voor Nederlands goed, 
en omgekeerd. Een duidelijke kloof tussen wiskunde-
prestaties en taalprestaties bleek dus niet aanwezig (5).

5. Belangstelling

Wanneer we naar de belangstelling kijken, stellen we 
het volgende vast met betrekking tot de verschillende 
studierichtingen (zie figuren 1 en 2). 

(5) Gottfredson (2004) stelt in haar artikel dat er niet zoiets bestaat 
als specifieke begaafdheden die onafhankelijk zijn van elkaar 
en onafhankelijk van een algemene intelligentiefactor g. 

05_deprez_236-245.indd   241 15/02/12   10:25



242

T
.O

.R
.B

.      jaaRgang       
2

0
1

1
-1

2
/3

Figuur 1. De vergelijking van de gemiddelde belangstellingsscores in het eerste middelbaar voor de leerlingen 
uit de verschillende studierichtingen van het zesde middelbaar 

Figuur 2. De vergelijking van de gemiddelde belangstellingsscores van de leerlingen in de verschillende studie-
richtingen in het zesde middelbaar

onze verwachtingen vertonen de leerlingen die kiezen 
voor menswetenschappen zowel in het eerste als in het 
zesde middelbaar een grote interesse voor persoonlijk 
en sociaal dienstbetoon. De leerlingen die kiezen voor 
Latijn-wiskunde hebben gemiddeld genomen reeds in 
het eerste middelbaar een grote belangstelling voor 
wetenschappen en een lage belangstelling voor handel, 
kunst, persoonlijk en sociaal dienstbetoon; ze scoren 
hoog op het numerieke en laag op het manipulatieve 
type. De leerlingen die kiezen voor de studierichting 
Latijn-moderne talen zijn al in het eerste leerjaar vooral 
geïnteresseerd in literatuur en kunst en ze scoren hoog 
op het verbale type. Techniek en wetenschappen boeit 
hen zoals verwacht veel minder en ze scoren laag op 
het numerieke type. 

Elektromechanica is een studierichting die in vergelijking 
met de andere gekenmerkt wordt door een duidelijk 
patroon van een sterke voorkeur voor techniek en we-
tenschappen en weinig belangstelling voor persoonlijk 
en sociaal dienstbetoon en voor literatuur. Dit geldt 
zowel voor de belangstelling gemeten in het eerste als 
die gemeten in het zesde leerjaar secundair onderwijs. 
De leerlingen uit elektromechanica hebben een signifi-
cant grotere interesse in het manipuleren van objecten, 
terwijl die in de andere studierichtingen helemaal ont-
breekt. De leerlingen die voor economie-moderne talen 
kiezen, blijken inderdaad een grote interesse te hebben 
in zowel handel als literatuur. 

De leerlingen in de studierichting handel hebben een 
uitgesproken belangstelling voor handel. In de lijn van 
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Alle interesses die kenmerkend zijn voor een bepaal-
de studierichting in het zesde middelbaar blijken al 
aanwezig te zijn in het eerste leerjaar en zijn duidelijk 
sterker geworden in het zesde leerjaar secundair on-
derwijs. Mogelijks heeft de keuze voor een bepaalde 
studierichting die interesses versterkt. Interesses be-
invloeden de studiekeuze, maar tezelfdertijd raken 
leerlingen meer geïnteresseerd in een bepaalde materie 
door contact met die bepaalde materie. 

Uit de multinomiale logistische regressieanalyses blijkt 
dat de interesses in zowel het eerste als het zesde mid-
delbaar een verklarende rol spelen in de uiteindelijke 
studiekeuze in het secundair onderwijs in Vlaanderen. 
In tabel 9 presenteren we de gegevens met betrekking 
tot de verklarende rol van de belangstelling in het zes-
de middelbaar. 

Tabel 9. Belangstelling in het zesde middelbaar als verklarende variabele (referentiegroep = economie-moderne 
talen) 

Schaal/type Studierichting 6de leerjaar B Wald p Exp(B)
Buitenhuisact. Elektromechanica .53 14.62 .000 1.71
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Handel Elektromechanica -.69 19.51 .000 .50
 Handel .54 19.96 .000 1.72
 Latijn-moderne talen -.49 20.26 .000 .61
 Latijn-wiskunde -.80 67.74 .000 .45
 Menswetenschappen -.64 30.90 .000 .53
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kunst Elektromechanica -.69 20.67 .000 .50
 Handel -.23 5.23 .022 .79
 Latijn-moderne talen .26 6.49 .011 1.30
 Latijn-wiskunde -.30 12.28 .000 .74
 Menswetenschappen .27 6.45 .011 1.32
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Literatuur Elektromechanica -1.53 71.82 .000 .22
 Handel -.25 4.87 .027 .78
 Latijn-moderne talen .56 19.78 .000 1.76
 Latijn-wiskunde -.20 4.52 .033 .82
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Persoonlijk Elektromechanica -1.05 41.42 .000 .35
en sociaal Latijn-wiskunde -.33 12.55 .000 .72
dienstbetoon Menswetenschappen .58 20.30 .000 1.79
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Techniek Elektromechanica 2.08 85.11 .000 8.02
 Latijn-wiskunde .31 9.83 .002 1.36
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wetenschappen Elektromechanica .94 35.29 .000 2.57
 Latijn-moderne talen -.25 3.90 .048 .78
 Latijn-wiskunde .98 90.24 .000 2.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Manipulatief Elektromechanica 1.17 63.31 .000 3.24
 Latijn-moderne talen .25 4.27 .039 1.29
 Menswetenschappen .42 12.21 .000 1.53
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Numeriek Handel .22 5.34 .021 1.25
 Latijn-moderne talen -.66 33.45 .000 .52
 Menswetenschappen -.92 47.69 .000 .40
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Verbaal Elektromechanica -1.11 36.80 .000 .33
 Handel -.26 6.14 .013 .77
 Latijn-moderne talen .50 21.50 .000 1.64
 Menswetenschappen .55 24.02 .000 1.74

Noot. In de tabel zijn enkel de significante resultaten (p < .05) vermeld. Belangrijk zijn de Exp(B)-waarden of odds: 
als de Exp(B)-waarde groter is dan 1 (een positieve B-waarde), bijvoorbeeld voor de studierichting handel m.b.t. de 
schaal handel, dan betekent dit dat de kans om te kiezen voor de studierichting handel groter is dan de kans om de 
richting economie-moderne talen te kiezen bij een hogere waarde op de onafhankelijke variabele, hier de belangstel-
ling voor handel in het zesde middelbaar. 
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v. diScuSSie en cOncluSie 

Er zijn beperkingen met betrekking tot dit onderzoek, 
onder andere wat het generaliseren van de onder-
zoeksresultaten betreft. We besloten in deze studie 
slechts zes studierichtingen op te nemen. De keuze 
voor die zes studierichtingen beïnvloedt onze resulta-
ten. Bovendien hebben we alleen naar het gemiddelde 
van groepen leerlingen gekeken; we geven dus alleen 
algemene trends weer, die niet noodzakelijk voor elke 
leerling gelden. Dit belet ons echter niet om enkele zin-
volle uitspraken te doen omtrent (determinanten van) 
studiekeuze in Vlaanderen. 

Vóór deze studie waren er weinig aanwijzingen dat 
belangstelling en specifieke capaciteiten een rol spelen 
in het maken van een studiekeuze binnen het Vlaamse 
secundair onderwijssysteem. De resultaten van deze 
studie nuanceren dit echter: de specifieke begaafd-
heid en belangstelling spelen wel degelijk een rol in 
het maken van een studiekeuze. Maar ook geslacht, de 
socio-economische status van het thuismilieu (SES), de 
algemene intelligentie en het algemene prestatieniveau 
blijken determinanten van de studiekeuze te zijn.

Leerlingen kiezen voor of zijn geselecteerd in studie-
richtingen op basis van hun algemene intelligentie 
en hun algemeen prestatieniveau. We gebruikten een 
intelligentieproef en toetsprestaties om uitspraken te 
doen over de algemene capaciteiten van de verschil-
lende leerlingengroepen. Scores voor capaciteiten le-
nen zich goed voor het maken van hiërarchieën, maar 
deze rankings, die geen aandacht hebben voor het ta-
lent in iedere groep, zijn niet optimaal. Van de leerlin-
gen in Latijnse studierichtingen wordt verwacht dat zij 
sterke algemene vaardigheden hebben; ze verwerken 
immers vaak eenzelfde hoeveelheid leerstof in minder 
tijd. Maar alleen rekening houden met de factor g is 
niet aangewezen, aangezien elke studierichting een be-
roep doet op andere talenten, bijvoorbeeld de techni-
sche vaardigheden van de leerlingen. Het vergelijken 
van leerlingengroepen louter op basis van een alge-
mene intelligentieproef (één-dimensioneel meting) is 
ongepast.

Een verschuiving in onze focus van de algemene in-
telligentie naar specifieke begaafdheden stelt bijgevolg 
ons bevooroordeeld denken in vraag. Uit de berekende 
ipsatieve scores blijkt dat de gewenste discrepanties 
tussen de studierichtingen op het vlak van de speci-
fieke begaafdheid van de leerlingengroepen in zekere 
mate aanwezig zijn: iedere studierichting wordt geken-
merkt door een uitgesproken specifieke begaafdheid 
die enigszins in de lijn ligt van onze verwachtingen. 

Er zijn statistisch significante verschillen tussen de stu-
dierichtingen wat de capaciteiten van de leerlingen-
groepen betreft en die mogen niet miskend worden. 
Latijn en/of wiskunde worden doorgaans beschouwd 
als de meest prestigieuze richtingen en dit hangt sa-
men met de aanwezigheid van een gemiddeld hoog-

SES publiek, maar ook van het intelligente leerlingen-
publiek dat deze richtingen onmiskenbaar aantrekken. 
Het is dan ook belangrijk te erkennen dat hun hoge 
algemene intelligentie een talent van deze leerlingen 
is en dat zij dan ook intellectueel uitgedaagd moeten 
worden. Een belangrijke vraag in het kader van gelijke 
onderwijskansen is of de even intelligente leerlingen 
met een thuismilieu met een lage socio-economische 
status ook de weg vinden naar de Latijnse en/of wis-
kundige studierichtingen. 

Onze studie bevestigt de stereotype denkbeelden over 
typische mannenrichtingen en typische vrouwenrich-
tingen: jongens in techniek en wetenschap, meisjes 
in zorg en talen. In de internationale onderzoekslite-
ratuur wordt dit vaak beschouwd vanuit de rationele 
keuze theorie. Jonsson (1999) bijvoorbeeld toonde aan 
dat jongens relatief beter zijn in typisch mannelijke 
studiegebieden en vrouwen in typische vrouwenvak-
ken en dat beïnvloedt hun verwachtingen of kansen 
op succes in die studieprogramma’s. We kunnen ons 
de vraag stellen of seksespecificiteit gelegitimeerd is 
als Jonssons vaststellingen ook kloppen in de Vlaamse 
context. Alleszins is het ons inziens niet wenselijk dat 
leerlingen louter op basis van hun geslacht een studie-
keuze maken. 

De studierichtingen in het TSO trekken gemiddeld ge-
nomen een publiek aan met een lagere SES dan de stu-
dierichtingen in het ASO. Vooral Latijn wordt gevolgd 
door leerlingen uit een hoog socio-economisch milieu. 

Wij vinden dat een studiekeuze op basis van de be-
langstelling en specifieke begaafdheid gestimuleerd 
moet worden. Essentieel hierbij is dat (ook in het debat 
over studiekeuze) het eendimensionaal denken in ter-
men van algemene intelligentie plaats maakt voor een 
focus op de verwachte vaardigheden en interesses bij 
de leerlingen in een specifieke studierichting. We mo-
gen anderzijds ook niet voorbijgaan aan een mogelijke 
samenhang tussen bijvoorbeeld SES of geslacht en de 
belangstelling.

Hervormingsvoorstellen met het doel betere studie-
keuzes te verwezenlijken moeten een antwoord bieden 
op de vele problemen die vandaag zichtbaar zijn in 
de studiekeuzepraktijk in Vlaanderen. Uit deze studie 
blijkt dat de capaciteiten en belangstelling van leer-
lingen wel degelijk een rol spelen in de studiekeuze 
in ons Vlaamse onderwijssysteem. Wel behouden we 
de indruk dat in Vlaanderen leerlingen in de eerste 
plaats een studiekeuze maken op basis van hun alge-
mene intelligentie (in de vorm van de keuze voor een 
bepaalde onderwijsvorm) en pas daarna op basis van 
hun specifieke begaafdheid en belangstelling. Belang-
stellingsgebieden kunnen de rol van de belangstelling 
bevorderen, maar leerlingen vroegtijdig in één bepaald 
belangstellingsgebied ‘opsluiten’ lijkt noch nodig noch 
wenselijk. We pleiten evenzeer voor voldoende diffe-
rentiatie inzake de capaciteiten van de leerlingen. Dat 
leerlingen ook op dat vlak van elkaar verschillen kan 
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niet genegeerd worden willen we ieders talent laten 
groeien. 

Men kan betreuren dat een waardevolle databank zo-
als de LOSO-databank, die al dit soort analyses moge-
lijk maakt, tijdens het voorbije decennium nauwelijks 
gebruikt is voor beleidsrelevant onderzoek. Om het 
plaatje vollediger te maken, is het aangeraden om niet 
alleen meer studierichtingen uit de verschillende on-
derwijsvormen, maar ook meer potentiële verklarende 
variabelen zoals klas- en schoolkenmerken op te ne-
men in toekomstige studies. Misschien slaagt de ene 
school er beter dan de andere in om de belangstelling 
en specifieke begaafdheid van de leerlingen een rol te 
laten spelen. Het is aangewezen om gebruik te maken 
van multilevel-technieken in dergelijke studies. 
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