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Samenvatting

Uit eerder onderzoek bleek dat, na controle

voor capaciteiten en prestaties, het milieu van

herkomst bij meisjes wel en bij jongens geen

rol speelt bij de keuze van exacte vakken in

het vwo. Verder bood een zevental leerling- en

gezinskenmerken een additionele verklaring

voor de gevonden ‘mismatch’ tussen capaci-

teiten en prestaties enerzijds, en de keuze van

exacte vakken anderzijds. In het voorafgaan-

de onderzoek is echter genegeerd dat het ge-

kozen eindexamenpakket de resultante is van

een langdurig proces. In dit artikel wordt dit

proces nader verkend door met behulp van

padanalysemodellen in kaart te brengen hoe

de gevonden leerling- en gezinskenmerken

elkaar beïnvloeden. Bovendien wordt het vak-

kenkeuzeproces van jongens en meisjes

apart gemodelleerd, zodat meer inzicht ont-

staat in de achtergronden van het grote sekse-

verschil in de keuze van exacte vakken. Het

proces van de keuze van exacte vakken blijkt

bij meisjes anders te verlopen dan bij jon-

gens, maar de gevonden causale modellen

verklaren niet goed waarom meisjes minder

exact kiezen dan jongens.

1 Inleiding

Leerlingen die een vwo-diploma behalen,
hebben in principe een gunstigere onderwijs-
positie naarmate zij meer exacte vakken heb-
ben opgenomen in hun examenpakket, omdat
daardoor het aantal toegankelijke vervolgop-
leidingen in het tertiair onderwijs sterk toe-
neemt. Er is sprake van ongelijkheid in on-
derwijskansen als naar sekse en sociale en
etnische herkomst onderscheiden groepen
leerlingen met vergelijkbare capaciteiten en
prestaties, systematisch verschillen in het
aantal exacte vakken waarin ze examen doen.
In een onderzoek dat elders in dit tijdschrift
is beschreven (Van Langen, Rekers, & Dek-
kers, dit nummer) is dit thema met behulp

van gegevens uit het grootschalige landelijke
cohort VOCL’93 nader onderzocht. Nage-
gaan is, in hoeverre er verschillen optreden
tussen groepen leerlingen ten aanzien van
hun keuze voor de exacte vakken, die niet
terug te voeren zijn op verschillen in capaci-
teiten en prestaties, en welke overige factoren
op leerling-, gezins- en schoolniveau van in-
vloed zijn op de geconstateerde keuzever-
schillen. Daarbij is gebruikgemaakt van 
lineaire modellen. Het nadeel van deze mo-
dellen is echter dat zij uitsluitend inzicht
geven in de eenrichtingsverbanden tussen de
verklarende variabelen en de criteriumvaria-
bele, en bovendien alle chronologische as-
pecten negeren. In dit artikel wordt beschre-
ven hoe deze beperkingen in een aanvullend
onderzoek zijn overbrugd door aan de hand
van de uitkomsten van de betreffende multi-
niveau-analyses padanalysemodellen op te
stellen en te schatten. Het doel hiervan is
beter inzicht te verkrijgen in het proces van
de vakkenkeuze dat de vwo-leerlingen door-
lopen en in de invloed van de variabelen op
elkaar. Omdat uit de multiniveau-analyses als
hoofdconclusie naar voren kwam dat de fac-
toren die van invloed zijn op de keuze voor
exacte vakken bij meisjes anders zijn dan bij
jongens, zullen we in dit artikel bovendien
nagaan in welke mate de keuzeprocessen van
vwo-jongens en -meisjes verschillen.

2 Theoretische achtergrond

2.1 Onderwijsongelijkheid en exacte
vakkenkeuze 
We spreken van onderwijsongelijkheid als
groepen leerlingen met vergelijkbare capaci-
teiten en prestaties desalniettemin ongelijke
kansen op schoolsucces hebben (Meijnen,
1996). Traditionele onderwijsachterstands-
groepen zijn leerlingen uit zwakke sociaal-
economische milieus, allochtone leerlingen,
en meisjes, ofschoon bepaalde vormen van
onderwijsachterstand tegenwoordig juist
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meer bij jongens voorkomen (Rowe, 2003).
Sinds de start van het ongelijkheidsonder-
zoek in de jaren ’60 (Van Heek, 1968) is over
het ontstaan en de bestrijding van onderwijs-
achterstand een fel debat gevoerd tussen de
aanhangers van de reproductie- versus de
emancipatietheorie (Bros, 2001). Volgens de
reproductietheorie reproduceert het onder-
wijs via kwalificatie, selectie en allocatie de
bestaande sociale ongelijkheid naar herkomst
en sekse. Volgens de emancipatietheorie kan
het onderwijs de ongelijkheid naar sekse en
herkomst juist reduceren via het bevorderen
van de individuele mobiliteit. Deze stroming
is gerelateerd aan het meritocratisch onder-
wijsideaal dat leerlingen zichzelf maximaal
ontplooien en zich via het onderwijs een
maatschappelijke positie verwerven die is ge-
baseerd op geleverde prestaties, en niet op
herkomst of sekse. 

Het begrip schoolsucces speelt een cen-
trale rol in het onderwijsongelijkheidsonder-
zoek en wordt meestal gedefinieerd in termen
van behaald onderwijsniveau of schoolpres-
taties. Echter, ook het aantal exacte vakken
dat leerlingen opnemen in hun eindexamen-
pakket kan worden opgevat als een indicator
van schoolsucces, vanwege de relatie met het
aantal vervolgopleidingen waaruit de leerling
kan kiezen, en kansen op de arbeidsmarkt.
De onderwijsongelijkheid die zich voordoet
bij deze vorm van schoolsucces, heeft voor-
namelijk betrekking op sekse. Al jaren gele-
den werd op internationaal niveau vastge-
steld dat meisjes, veel minder dan jongens,
geneigd zijn exacte vakken te kiezen (Dek-
kers, 1985; Eccles et al., 1985) en ook tegen-
woordig is dat nog het geval (Van Langen et
al., dit nummer; Radford, 1998). Dit stabiele
verschijnsel is des te opmerkelijker, gezien
de overige ontwikkelingen in de schoolloop-
banen van meisjes: hun aanvankelijke presta-
tieachterstanden in de exacte vakken zijn in
de loop der jaren steeds kleiner geworden
(Baker & Jones, 1993) en in de meeste wes-
terse landen behalen zij hogere taal- en lees-
prestaties en een hoger onderwijseindniveau
dan jongens (OECD, 2003). De belangstel-
ling van de jongens voor exacte vakken
neemt overigens de laatste jaren ook af, maar
niet in die mate dat de sekseverschillen in
vakkenkeuze zijn verdwenen.

In de loop der jaren zijn diverse determi-
nanten aangedragen die van invloed zijn op
de vakkenkeuze van leerlingen in het alge-
meen en voor seksespecifieke (exacte) vak-
kenkeuze in het bijzonder. Deze hebben be-
trekking op drie niveaus, te weten de leerling,
het gezin en de school. Op leerlingniveau zijn
de belangrijkste determinanten die genoemd
worden naast sekse: aanleg, voorafgaande
prestaties, leerstijl, ingeschatte competentie
en succeskansen, interesse, plezier, waarge-
nomen nut, en toekomstverwachtingen (Dek-
kers, 1993; Dekkers & Smeets, 1997; Eccles
et al., 1985; Elsworth, Harvey-Beavis, Ainley,
& Fabris, 1999; Jonsson, 1999; Jörg, 1994;
Uerz, Dekkers, & Beguin, in press). Op het
niveau van het gezin worden vooral ge-
noemd: het sociaal milieu of opleidings-
niveau van de ouders, de etnische herkomst,
de gezinssamenstelling, het cultureel en so-
ciaal kapitaal en de (seksespecifieke) ouder-
lijke opvattingen over de geschiktheid van
bepaalde vakken voor hun kind (Dekkers &
Smeets, 1997; Hustinx, 1999; Uerz et al., in
press). Op het niveau van school en klas gaat
de aandacht vooral uit naar (seksedifferen-
tiële) kenmerken van curricula en docenten
(Colley, 1998; Daly, 1996; Stokking, 1995,
1999; Volman, 1999) en schoolkenmerken
betreffende keuzebegeleiding en -advisering
(Jörg, 1994; Kristensen & Jenneskens, 1991;
Kuyper, Van der Werf, & Lubbers, 1999; Van
Langen et al., dit nummer).

2.2 Vakkenkeuze als proces
In veel van de hiervoor genoemde onderzoe-
ken - inclusief dat van Van Langen e.a. (dit
nummer) - wordt genegeerd dat de uiteinde-
lijke vakkenkeuze van leerlingen eigenlijk
het eindresultaat is van een langdurig proces.
Vermoedelijk begint dat proces al in het 
basisonderwijs, als met de ontwikkeling van
vaardigheden ook interessen en voorkeuren
voor bepaalde vakken of richtingen ontstaan.
Ook de invloed van gezins-, school- en klas-
kenmerken hierop doet zich al eerder gelden
dan op het moment van de vakkenkeuze zelf.
In hun onderzoek naar seksespecifieke vak-
kenkeuze in havo en vwo hebben Bosker en
Dekkers (1994) die proceskant wel enigszins
verdisconteerd door in de eerste drie jaren
van het voortgezet onderwijs de wiskunde-
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prestaties en voorgenomen vakkenkeuze te
meten en te onderzoeken hoe deze kenmer-
ken zich in de loop der jaren ontwikkelen en
op elkaar van invloed zijn. Daarbij bleek
onder meer dat de aanvankelijk aanzienlijke
sekseverschillen in wiskundeprestaties (in
het voordeel van de jongens) in de loop van
die drie jaar afnemen, terwijl de aanvankelijk
niet significante verschillen in het voorne-
men om wiskunde B te kiezen juist toene-
men, met als resultante dat uiteindelijk een
veel hoger percentage jongens dan meisjes
het vak kiest. Ook Jörg (1994, p. 16) wees
erop, dat de vakkenkeuze een dynamisch pro-
ces is en noteerde de volgende bezwaren
tegen een meerderheid van het elders uitge-
voerde onderzoek naar vakkenkeuze: “Dit
onderzoek heeft te weinig oog voor de com-
plexiteit, de veelheid van factoren en hun on-
derlinge relaties, de cumulatieve wijze waar-
op die de afhankelijke variabele kunnen
beïnvloeden. (Dit onderzoek …) heeft - te -
weinig oog voor de rol van intermediërende
variabelen bij de bestudering van de relatie
tussen onafhankelijke en afhankelijke varia-
belen.” In zijn eigen onderzoek naar de tot-
standkoming van de keuze voor natuurkunde
als eindexamenvak bouwde hij vier dataver-
zamelingsmomenten in bij leerlingen in de
tweede en derde klas van mavo en havo. De
data hadden betrekking op de beleving en
waardering van de leerlingen voor het na-
tuurkundeonderwijs, hun motivatie voor het
vak natuurkunde en hun natuurkundepresta-
ties. In lijn met de bevindingen van Bosker
en Dekkers (1994), stelde Jörg vast dat het
aantal meisjes dat voornemens is natuurkun-
de te kiezen, in de tweede klas van het mavo
en havo toeneemt, maar in de derde klas juist
weer afneemt. Bij jongens is dat laatste niet
het geval en neemt het percentage potentiële
niet-kiezers juist af. Op basis van zijn bevin-
dingen ontwikkelde Jörg een zogenaamd 
dynamisch causaal motivatiemodel, een zich-
zelf versterkend proces dat bij meisjes uitein-
delijk leidt tot het overwegend niet-kiezen
van het vak natuurkunde. In 1995 heeft Stok-
king een replica van het onderzoek van Jörg
uitgevoerd in het vwo. Onderdeel van de
vraagstelling betrof de ontwikkeling in klas 2
tot en met 4 van de belangstelling voor het
vak natuurkunde en de daarmee samenhan-

gende factoren, en de stabiliteit van de scores
op en relaties tussen de variabelen over de
tijd. In het onderzoek bleek dat vwo-leerlin-
gen in de onderzochte periode geregeld van
voornemen veranderen en dat ook de onder-
zochte keuzepredictoren zoals relevantie,
waardering en zelfvertrouwen in de loop der
tijd veranderen. 

Zowel het onderzoek van Jörg als van
Stokking is gebaseerd op het in de jaren ’80
ontwikkelde sociaal-psychologische verkla-
ringsmodel voor onderwijskeuzen van Eccles
e.a. (1985). Ook dit model bevat dynamische
elementen, in die zin dat eerdere ervaringen
en de persoonlijke interpretatie daarvan van
invloed zijn op de waardering van latere er-
varingen en de inschatting van toekomst-
mogelijkheden, en daarmee indirect ook op
de uiteindelijke keuze. In hun eigen onder-
zoek werd dit concept echter nauwelijks uit-
gewerkt (Jörg, 1994). 

2.3 De resultaten van het eerder 
uitgevoerde onderzoek 
In een elders in dit tijdschrift opgenomen 
artikel (Van Langen et al., dit nummer) heb-
ben we een onderzoek beschreven dat onder
andere1 is uitgevoerd bij 987 vwo-leerlingen
uit het grootschalige landelijke cohort
VOCL’93. In het onderzoek is nagegaan in
hoeverre er verschillen optreden tussen naar
sekse en herkomst onderscheiden groepen
vwo-leerlingen ten aanzien van hun keuze
voor de exacte vakken, die niet terug te voe-
ren zijn op verschillen in capaciteiten en
prestaties. Met de resultaten beoogden we
vast te stellen wat het meritocratisch gehalte
is van de hoogste vormen van voortgezet on-
derwijs ten aanzien van de keuze van exacte
vakken, hier opgevat als indicator van school-
succes. Overigens kozen deze leerlingen hun
vakkenpakket in 1997, dus nog voor de in-
voering van de Tweede Fase en de profielen.

Uit de resultaten van het onderzoek bleek
dat er, onder constanthouding van hun IQ- en
wiskundescore, inderdaad sprake is van sig-
nificante groepsgebonden verschillen in de
keuze van vwo-leerlingen voor de exacte
vakken wiskunde B, natuurkunde en schei-
kunde. Er treden interacties op die erop neer
komen dat de keuze van exacte vakken door
jongens nauwelijks wordt beïnvloed door
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hun etnische en sociale achtergrond, terwijl
deze kenmerken bij de meisjes wel van in-
vloed zijn; vooral het ouderlijk opleidings-
niveau blijkt sterk bepalend. Het merito-
cratisch gehalte van dit type voortgezet
onderwijs is daarmee in het geding: bij ver-
gelijkbare capaciteiten en prestaties, hebben
meisjes uit lagere sociale milieus gemiddeld
minder kans op schoolsucces (in de zin van
het aantal exacte vakken in het vwo-eindexa-
menpakket) dan meisjes uit hogere sociale
milieus en jongens. 

Vervolgens is nagegaan welke overige ge-
zins- en leerlingfactoren van invloed zijn op
de geconstateerde keuzeverschillen bij de
vwo-leerlingen2. Kenmerken van het gezin
die een (beperkt) significant effect bleken te
hebben op het aantal gekozen exacte vakken
betreffen de opvoedingsstijl (hoe meer auto-
nomie het kind wordt geboden, hoe meer
exacte vakken het kiest) en het ouderlijke as-
piratieniveau ten aanzien van hun kind (hoe
hoger het eindniveau dat ouders aspireren,
hoe meer exacte vakken hun kind kiest). Op
leerlingniveau constateerden we dat de oriën-
tatie of gerichtheid van leerlingen op exacte
vakken in het eerste leerjaar, en het plezier
hebben in het vak wiskunde in het derde leer-
jaar significante positieve voorspellers zijn
voor het gekozen aantal exacte vakken in het
eindexamenpakket, terwijl de gerichtheid op
moderne talen in het eerste leerjaar, en het
plezier in het vak Nederlands in het derde
leerjaar juist een negatieve invloed hebben.
Daarnaast vonden we een interactie-effect
tussen keuzemotivatie, gemeten in het derde
leerjaar, en sekse: meisjes met een extrinsie-
ke keuzemotivatie zijn meer geneigd exact te
kiezen dan meisjes met een intrinsieke keu-
zemotivatie. Bij jongens is het effect van de
keuzemotivatie minder sterk en omgekeerd:
zij kiezen juist minder exact als die keuze ex-
trinsiek gemotiveerd is.

2.4 Probleemstelling
In het voorafgaande onderzoek van Van Lan-
gen e.a. (dit nummer) is gebruikgemaakt 
van multiniveau-analyses. De modellen die
hierbij gebruikt zijn, zijn een speciaal type
regressiemodellen en hebben als nadeel dat
zij uitsluitend inzicht geven in eenrichtings-
verbanden: de onafhankelijke variabelen

worden steeds in lineair verband gebracht
met één en dezelfde afhankelijke variabele,
namelijk het aantal gekozen exacte vakken.
Een andere beperking is dat het chronolo-
gische aspect van het proces van vakkenpak-
ketkeuze geheel genegeerd wordt, terwijl dit
wel aanwezig is in de opzet van het onder-
zoek. De variabelen die een bijdrage blijken
te leveren aan de verklaring voor de keuze
van exacte vakken, zijn immers op verschil-
lende momenten verzameld, zowel in leerjaar
1 als leerjaar 3; de vakkenkeuze zelf vindt
nog weer later plaats. 

In de eerder aangehaalde onderzoeken
van Bosker en Dekkers (1994), Jörg (1994)
en Stokking (1995) naar de dynamiek van het
vakkenkeuzeproces is sprake van herhaalde
metingen van dezelfde variabelen, om zo-
doende vast te stellen in hoeverre de keuze-
voornemens en de variabelen die op de keuze
van invloed zijn, in de loop der tijd verande-
ren. Dergelijke herhaalde metingen zijn in
ons voorafgaande onderzoek niet toegepast.
Het is echter wel mogelijk de proceskant van
de vakkenkeuze van de onderzochte vwo-
leerlingen en de invloed die de gevonden 
verklarende variabelen op elkaar uitoefenen
beter te belichten. Dat gebeurt in dit aanvul-
lende onderzoek. Voor dat doel zijn de leer-
ling- en gezinskenmerken die volgens het
voorafgaande onderzoek van belang zijn bij
de vakkenkeuze van vwo-leerlingen, onder-
gebracht in padanalysemodellen. Met een
padanalyse kan de aannemelijkheid worden
nagegaan van een model waarin causale rela-
ties tussen variabelen worden gepostuleerd,
en waarbij de gegevens zijn verzameld in
niet-experimentele omstandigheden. Meestal
gaat het dan om het schatten van de coëffi-
ciënten van een set van lineaire vergelijkin-
gen, die de oorzaak-gevolgrelaties weergeven
zoals die zijn gehypothetiseerd. Het funda-
mentele verschil tussen een padanalysemodel
- ook wel causaal model genoemd - en een
regressiemodel is dat met tijdsaspecten reke-
ning gehouden kan worden, doordat een en-
dogene variabele (bijvoorbeeld het aantal ge-
kozen exacte vakken) niet alleen afhankelijk
gesteld wordt van exogene variabelen (bij-
voorbeeld sekse en etniciteit), maar ook van
endogene variabelen die op een eerder tijd-
stip zijn gemeten (bijvoorbeeld het aantal
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exacte vakken dat de leerling in het eerste
leerjaar van plan was te kiezen). Omdat uit de
resultaten van de eerdere analyses zo duide-
lijk naar voren kwam dat de keuze van exac-
te vakken voor vwo-meisjes anders verloopt
dan voor de vwo-jongens, wordt hieraan in
dit artikel speciaal aandacht besteed. 

De onderzoeksvragen luiden daarmee als
volgt:
1 Welke leerling- en gezinsvariabelen me-

diëren het verband tussen sekse enerzijds
en het aantal gekozen exacte vakken an-
derzijds, en is een nader te specificeren
causale ordening van deze variabelen aan-
nemelijk? 

2 Verschilt het causale model ter verklaring
van het aantal exacte vakken dat een leer-
ling kiest tussen jongens en meisjes, met
andere woorden, zijn hier mogelijk me-
chanismen werkzaam die voor jongens
anders uitpakken dan voor meisjes? 

3 Onderzoeksopzet

3.1 Bestandsbeschrijving
In het artikel van Van Langen e.a. (dit num-
mer) is een uitgebreide beschrijving van het
gehanteerde databestand te vinden, welke be-
schrijving hier kort wordt samengevat. De
gegevens zijn afkomstig uit het grootschalige
landelijke cohort VOCL’93 (Voortgezet On-
derwijs Cohort Leerlingen 1993) waarin leer-
lingen gevolgd zijn die in schooljaar 1993/94
in de eerste klas van het voortgezet onderwijs
zaten (Brandsma & Van der Werf, 1997;
Doolaard, Cremers-Van Wees, & Bosker,
1999; Kuyper et al., 1999; Van der Werf,
Kuyper, & Lubbers, 1999; Van der Werf,
Lubbers, & Kuyper, 1999). In het cohort-
onderzoek is jaarlijks bij de scholen infor-
matie opgevraagd over het schooltype en
leerjaar van de leerlingen; vanaf 1997/98 ook
over hun eindexamenresultaten inclusief vak-
kenpakket. Daarnaast zijn in het eerste leer-
jaar toetsen voor Nederlands en wiskunde en
een IQ-test afgenomen bij de leerlingen, en
hebben leerlingen, ouders en directies een
schriftelijke vragenlijst ingevuld. In 1995/96
zijn opnieuw toetsen Nederlands en wiskun-
de afgenomen bij de onvertraagde cohortleer-
lingen in het derde leerjaar, en zijn vragen-

lijsten ingevuld door leerlingen en ouders.
De analyses in het voorgaande en in het

onderhavige artikel hebben betrekking op de
leerlingen in cohort VOCL’93 die uiterlijk in
2000 een eindexamen vwo hebben afgelegd.
In principe waren dat 2200 leerlingen. Van
hen heeft 99% indertijd onvertraagd het
derde leerjaar bereikt. Door voornamelijk
schoolsgewijze non-respons is in dat jaar
echter bij slechts 45% van de leerlingen de
wiskundetoets afgenomen. We hebben dit
deel als onderzoekssteekproef geselecteerd.
Vervolgens zijn om analysetechnische rede-
nen scholen met slechts één leerling in de
steekproef buiten de onderzoekspopulatie ge-
laten. Uiteindelijk zijn in de analyses 987
leerlingen op 55 vwo-scholen betrokken. 

De representativiteit van deze steekproef
ten opzichte van de oorspronkelijke 2200
vwo-leerlingen is in het voorgaande onder-
zoek getoetst en bleek in het algemeen ruim
voldoende te zijn. 

3.2 Geselecteerde variabelen
Het aantal exacte vakken (wiskunde B, schei-
kunde en natuurkunde) waarin de leerlingen
eindexamen deden, gold als de afhankelijke
variabele in het voorafgaande onderzoek. In
de onderhavige dataset kiest 44% van de leer-
lingen geen enkel exact vak (meisjes: 55%;
jongens: 31%), 14% kiest er één (meisjes:
13%; jongens: 15%), 18% kiest er twee
(meisjes: 17%; jongens: 20%) en 24% kiest
alledrie (meisjes: 15%; jongens: 34%).
Voorts zijn uit de opbrengsten van de data-
verzamelingen in leerjaar 1 en 3 40 moge-
lijk verklarende variabelen geselecteerd,
onder andere op basis van een uitvoerige lite-
ratuurstudie. De invloed van deze variabelen
op het aantal gekozen exacte vakken is ge-
toetst met multiniveau-analyses. Uiteindelijk
bleek slechts een beperkt aantal van de gese-
lecteerde leerling- en gezinskenmerken een
onafhankelijke bijdrage te leveren aan de
keuze van exacte vakken (Tabel 1). Deze va-
riabelen worden hierna eerst kort toegelicht
(voor verdere details verwijzen we naar
Brandsma en Van der Werf (1997) en daarna
ondergebracht in causale modellen. Een uit-
zondering vormt de variabele etniciteit:
omdat het aantal allochtone vwo-leerlingen
voor de beoogde padanalyses te beperkt is 
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(n = 81), speelt deze variabele in het vervolg
van dit artikel geen rol. 

Groepskenmerken, capaciteiten en presta-
ties. De variabele sekse spreekt voor zich (0
= meisje, 1 = jongen); het opleidingsniveau
van de ouders betreft de hoogst voltooide op-
leiding in het gezin (lopend van lager onder-
wijs voltooid tot w.o. voltooid). De IQ-score
is de ruwe score op een non-verbale intelli-
gentietest die is afgenomen in leerjaar 1; de
wiskundetoets is afgenomen in leerjaar 3.

Overige leerlingkenmerken. De schalen
exactgerichtheid en taalgerichtheid zijn ge-
baseerd op de keuzevoornemens van de leer-
ling in leerjaar 1 ten aanzien van drie exacte
vakken, dan wel drie moderne vreemde talen
(gemeten op een vijfpunts Likertschaal).
Omdat de leerling dan nog ver verwijderd is
van de feitelijke vakkenkeuze, beschouwen
we de antwoorden als een indicator van alge-
mene oriëntatie of interesse. Het plezier in de

vakken Nederlands en wiskunde heeft de
leerling aangegeven in de leerlingvragenlijst
van leerjaar 3 (gemeten op een vierpunts 
Likertschaal). De variabele extrinsieke keuze-
motivatie is eveneens afkomstig uit de vra-
genlijst van leerjaar 3 en geeft de algemene
motivatie weer waarmee een leerling in dat
jaar zijn of haar keuzevoornemens met 
betrekking tot het vakkenpakket beargumen-
teert. Het betreft een dichotomie van intrin-
sieke (= 0) versus extrinsieke (= 1) keuzemo-
tivatie. 

Overige gezinskenmerken. De opvoe-
dingsstijl en het aspiratieniveau van de 
ouders zijn gemeten met behulp van de 
oudervragenlijst in leerjaar 3. De opvoe-
dingsstijl meet de mate van autonomie van
het kind bij een keur van onderwerpen (bij-
baantje nemen, alcohol drinken, TV-pro-
gramma’s kijken, tijdstip van huiswerk
maken en van thuiskomen, keuze van vak-

Tabel 1

Overzicht van de verklarende leerling- en gezinsvariabelen die van invloed bleken op de exacte vakken-

keuze van vwo-leerlingen (Van Langen et al., dit nummer)

Tabel 2

Beschrijvende statistieken van de gebruikte variabelen
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kenpakket en vervolgopleiding). Het ouder-
lijk aspiratieniveau verwijst naar het maxi-
male onderwijseindniveau dat ouders van
hun kind verwachten, en is gemeten op een
achtpuntsschaal. 

Enkele beschrijvende statistieken van de
variabelen worden gepresenteerd in Tabel 2.

3.3 Analysestrategie 
We zijn gestart met het ontwikkelen van een
conceptueel causaal model waarin alle ken-
merken uit Tabel 1 zijn ondergebracht, met
uitzondering van etniciteit (zie eerdere op-
merking). Daarbij hebben we ons laten leiden
door de resultaten van de multiniveau-analy-
ses en de literatuur; als die tekort schoten, zijn
we op basis van logisch redeneren te werk
gegaan. Dit conceptuele model, dat hierna
wordt gepresenteerd en beargumenteerd,
dient als uitgangspunt voor de padanalyses
die vervolgens zijn uitgevoerd met behulp
van het softwarepakket Mplus (Muthén &
Muthén, 2001). Bij de analyses is rekening
gehouden met het ordinale karakter van de
uitkomstvariabele: minimaal nul, maximaal
drie exacte vakken (Muthén, 1984). De ge-
volgde procedure bestond uit het verifiëren
van het conceptuele causale model en het zo-

danig aanpassen daarvan dat een maximale
modelfit3 werd bereikt en alle paden statis-
tisch significant waren (α < .05). Om inter-
actie-effecten met geslacht inzichtelijk te
maken, zijn de padanalyses vervolgens apart
voor jongens en meisjes uitgevoerd, uitgaan-
de van het gevonden finale causale model
voor alle vwo-leerlingen. Ook deze seksespe-
cifieke modellen zijn geverifieerd en aange-
past op basis van de modelfit en statistisch
significante paden (α < .10). 

3.4 Het conceptuele causale model
In Figuur 1 is het conceptuele causale model
weergegeven dat diende als startpunt van de
analyses. In het model veronderstellen we
een chronologisch keuzeproces bij de leerlin-
gen, hetgeen betekent dat leerlingkenmerken
die zijn gemeten in leerjaar 1, in het model
geplaatst worden vóór de leerlingkenmerken
die zijn gemeten in leerjaar 3. De pijlen in het
model die de onderlinge relaties tussen de va-
riabelen uitdrukken, kunnen per definitie niet
lopen van rechts naar links, ofwel van een
later naar een eerder gemeten variabele.4

Leerlingkenmerken leerjaar 1 en 3. De
taal- en exactgerichtheid in leerjaar 1 zijn on-
derling gecorreleerd en daarom verbonden

Figuur 1. Het conceptuele causale model.
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via een tweewegpijl en hetzelfde geldt voor
het plezier in het vak Nederlands en wiskun-
de in leerjaar 3. Ofschoon er natuurlijk ook
leerlingen bestaan die beide domeinen c.q.
vakken even interessant en leuk vinden
(Jonsson, 1999; Uerz et al., in press), nemen
we toch aan dat deze variabelen ten minste
gedeeltelijk complementair zijn. Evenzeer
voor de hand liggen de pijlen van de taalge-
richtheid naar het plezier in Nederlands en
van de exactgerichtheid naar het plezier in
wiskunde; wie in het algemeen talig georiën-
teerd is, oordeelt in principe positiever over
het vak Nederlands, wie geïnteresseerd is in
exacte vakken, heeft meer plezier in het vak
wiskunde (Elsworth et al., 1999). Verder is er
een relatie van de exactgerichtheid in het eer-
ste leerjaar naar de wiskundescore in het
derde leerjaar, en een correlatie tussen het
plezier in wiskunde en de wiskundescore;
wie geïnteresseerd is in exacte vakken en het
vak wiskunde leuk vindt, presteert er vaak
beter in, maar omgekeerd geldt ook dat wie
goede prestaties behaalt, meer plezier in het
vak heeft (Dekkers, 1993; Dekkers & Smeets,
1997).

De keuzemotivatie die in leerjaar 3 is ge-
meten, geeft weer of leerlingen intrinsieke
(“vind ik leuk/ben ik goed in”), dan wel 
extrinsieke motieven (“is nuttig voor later”)
aandroegen voor een mogelijke vakkenkeu-
ze. In het conceptuele model veronderstellen
we dat deze motivatie van invloed is op het
plezier van de leerling in het vak wiskunde in
het derde leerjaar, maar niet in het vak Ne-
derlands. Wiskunde was immers in die tijd
nog geen verplicht eindexamenvak (vanaf
1998 wel, zij het in diverse variaties van
moeilijkheidsgraad), dus in het oordeel over
dat vak speelden mogelijk al aanstaande 
keuzeoverwegingen mee, terwijl het vak Ne-
derlands verplicht was (en is) voor alle leer-
lingen. 

Van alle leerlingvariabelen die in leerjaar
3 zijn verzameld (keuzemotivatie, plezier in
Nederlands en wiskunde en wiskundescore),
is ten slotte een rechtstreekse pijl getrokken
naar de exacte vakkenkeuze die amper een
jaar later plaatsvindt. 

Achtergrondkenmerken. De exogene varia-
belen sekse, opleiding ouders en non-verbaal
IQ zijn in principe stabiel en doen hun in-

vloed ook al gelden vóór het eerste leerjaar
voortgezet onderwijs. Om die reden zijn ze
helemaal links in het model geplaatst. 

Van sekse loopt er een verband naar exact-
en taalgerichtheid en naar keuzemotivatie. In
de literatuur is veelvuldig vastgesteld dat jon-
gens en meisjes gemiddeld verschillen in ple-
zier en interesse in de exacte vakken en talen,
en bovendien dat meisjes vaker intrinsiek, en
jongens vaker extrinsiek gemotiveerd kiezen
(Dekkers, 1993; Dekkers & Smeets, 1997;
Eccles et al., 1985; Jörg, 1994; Van Langen et
al., dit nummer). De pijl van de IQ-score naar
de wiskundescore geeft het vanzelfsprekende
verband tussen aanleg en prestaties weer; de
pijl van opleiding ouders naar diezelfde wis-
kundescore komt voort uit de veronderstel-
ling dat ook binnen de relatief homogene
groep vwo-leerlingen toch nog een effect van
sociaal milieu op de prestaties zichtbaar is;
dat is overigens zeer recentelijk nog vastge-
steld door De Graaf en Wolbers (2003) met
betrekking tot het examencijfer voor wiskun-
de. 

Volledigheidshalve zullen we bij de pad-
analyses ook checken of er een correlatie be-
staat tussen ouderlijk opleidingsniveau en de
IQ-testscore.

Gezinskenmerken. De twee nog resteren-
de verklarende variabelen betreffen de ge-
zinskenmerken opvoedingsstijl en aspiratie-
niveau van de ouders. Beide variabelen zijn
gemeten in leerjaar 3, maar anders dan bij de
leerlingkenmerken hechten we aan het pre-
cieze meetmoment minder waarde, omdat we
veronderstellen dat ook deze gezinskenmer-
ken vrij stabiel zijn over een langere periode. 

Wat betreft het aspiratieniveau melden
Van der Werf e.a. (1999) een aanzienlijke
correlatie (.34) met het ouderlijk opleidings-
niveau. Daarom hebben we het aspiratie-
niveau gepositioneerd tussen het ouderlijk
opleidingsniveau en de afhankelijke varia-
bele in. De achterliggende veronderstelling
luidt dat een hogere aspiratie van hoog opge-
leide ouders direct invloed heeft op de exac-
te vakkenkeuze, vanwege de relatie met het
aantal vervolgperspectieven. De opvoedings-
stijl van de ouders (mate van toegekende 
autonomie) blijkt volgens het rapport van
Van der Werf e.a. (1999) nauwelijks te corre-
leren met opleidingsniveau, maar daarente-
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gen wel significant te verschillen tussen jon-
gens en meisjes, in de richting van meer au-
tonomie voor de meisjes. In het model is de
opvoedingsstijl geplaatst tussen sekse en de
afhankelijke variabele in. We vermoeden dat
de stijl waarin een kind is opgevoed een
rechtstreeks effect heeft op de exacte vakken-
keuze, in die zin dat de keuze meer of minder
zal zijn ingegeven door seksestereotype over-
wegingen, invloed van de ‘peer group’, etc.

Om redenen van helderheid zijn geen
rechtstreekse pijlen van sekse, IQ-score,
ouderlijk opleidingsniveau, exact- en taal-
gerichtheid naar het aantal exacte vakken op-
genomen. We zullen deze relaties in de pad-
analyses echter wel toetsen, aangezien het
voor de hand ligt dat niet alle invloed van
deze kenmerken op de uitkomstvariabele via
de intermediërende variabelen verloopt. 

4 Resultaten 

4.1 Causaal model voor alle 
vwo-leerlingen
Het conceptuele, causale model wordt maar
ten dele ondersteund door de empirische data
(RMSEA = .044, WRMR = 1.261, p = .00). De
werkelijkheid van het keuzeproces van de

vwo-leerlingen blijkt complexer te zijn. Om
van het conceptuele model te komen tot het
uiteindelijke model met een acceptabele mo-
delfit hebben we vijf directe en drie indirecte
verbanden toegevoegd, maar ook acht ver-
banden uit het conceptuele, causale model
weggelaten. In Figuur 2 is dit weergegeven
door drie verschillende typen pijlen. De fit
van het finale model is goed (RMSEA = .022,
WRMR = .858, p = .06). De verklaarde va-
riantie is 0.33. Dit betekent dat 33% van de
variantie in het gekozen aantal exacte vakken
verklaard kan worden door kenmerken en
verbanden tussen die kenmerken zoals ze in
Figuur 2 zijn weergegeven; een groot deel
(67%) blijft dus onverklaard. In de navolgen-
de bespreking wordt de nadruk gelegd op de
effecten in het finale vwo-model die een ge-
standaardiseerde parameterschatting groter
dan 0.10 hebben. 

In de eerste kolom van Tabel 3 is voor elk
kenmerk in het finale vwo-model aangegeven
welk deel van het totale effect van een ken-
merk op de keuze van exacte vakken verloopt
via intermediërende variabelen. Dit wordt
uitgedrukt als het percentage indirect effect.
Het resterende deel is toe te schrijven aan het
rechtstreekse effect van het betreffende ken-
merk op het aantal exacte vakken (percenta-
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ge direct effect). Voor sekse geldt dat het per-
centage indirect effect 7% is. Dit betekent dat
het verschil tussen jongens en meisjes in de
keuze van exacte vakken voor slechts een
klein deel te maken heeft met in de literatuur
belangrijk geachte verschillen als taal- of
exactgerichtheid, prestaties en interesse. De
erg sterke rechtstreekse relatie tussen sekse
en het aantal exacte vakken gaat ten koste
van enkele indirecte relaties uit het concep-
tuele model. Dit is in Figuur 2 weergeven
door middel van gestippelde pijlen. Sekse
heeft géén relatie met de keuze van exacte
vakken via taalgerichtheid in leerjaar 1 en
keuzemotivatie in leerjaar 3. Overeind blij-
ven dan nog de indirecte relaties via exactge-
richtheid en via autonome opvoedingsstijl,
waarvan de eerstgenoemde het belangrijkste
is. 

Uit het finale vwo-model volgt dat de in-
vloed van non-verbale intelligentie op het ge-
hele proces van vakkenkeuze uitgebreider is
dan we in het conceptuele model veronder-
stelden. Dit komt tot uitdrukking in het per-
centage indirect effect van non-verbale intel-
ligentie op de keuze van exacte vakken: 50%
(Tabel 3). De belangrijkste indirecte relatie
tussen intelligentie en exacte vakkenkeuze
loopt via de score op de wiskundetoets; een

leerling met een hoge IQ-score is goed in
wiskunde in het derde leerjaar en zal meer
exacte vakken kiezen dan een leerling met
een lage IQ-score. De overige indirecte ver-
banden laten zien dat aanleg, interesse en
prestaties niet van elkaar los te koppelen zijn;
behalve via de score op de wiskundetoets,
werkt de invloed van aanleg op het keuzepro-
ces ook door via de exactgerichtheid en het
plezier in wiskunde. Er is in deze vwo-groep
geen sprake van een correlatie tussen de IQ-
score en het ouderlijk opleidingsniveau.

Een belangrijke indirecte relatie in het
conceptuele model is die van het ouderlijk
opleidingsniveau met de keuze van exacte
vakken, verlopend via het aspiratieniveau van
de ouders. Dit wordt bevestigd in het finale
vwo-model; het blijkt het belangrijkste in-
directe effect te zijn. Hoger opgeleide ouders
hebben hogere verwachtingen van het onder-
wijseindniveau van hun kind en dit leidt weer
tot de keuze van meer exacte vakken van het
kind dan bij lager opgeleide ouders. Alle in-
directe verbanden tezamen zijn echter minder
belangrijk dan het directe verband tussen het
opleidingsniveau van de ouders en het aantal
exacte vakken; uit Tabel 3 blijkt immers dat
74% (100-26) van het totale effect van het

Tabel 3

Overzicht van het percentage indirect effect t.o.v. het totale effect van leerling- en gezinsvariabelen op het

aantal exacte vakken dat vwo-leerlingen kiezen.
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ouderlijk opleidingsniveau op de keuze van
exacte vakken direct is. 

Opmerkelijk is dat het plezier in het vak
Nederlands in leerjaar 3 niet terug te vinden
is in het finale model voor vwo-leerlingen.
We veronderstelden in het conceptuele model
al dat er geen relatie bestaat tussen keuzemo-
tivatie in datzelfde leerjaar en deze variabele,
omdat Nederlands voor alle vwo-leerlingen
een verplicht eindexamenvak is. Onze gege-
vens versterken dit beeld; plezier in Neder-
lands speelt geen rol van betekenis in het ge-
hele vakkenkeuzeproces, althans niet in de
totale groep. Bij de seksespecifieke modellen
die hierna worden gepresenteerd, zal dat an-
ders blijken te liggen.

Bijna alle kenmerken uit het conceptuele
model, met uitzondering van extrinsieke keu-
zemotivatie en plezier in Nederlands, blijken
volgens het finale model rechtstreeks invloed
te hebben op het aantal exacte vakken dat de
vwo-leerling kiest (Figuur 2 en Tabel 3). Van
alle directe relaties met het aantal exacte vak-

ken is het plezier in wiskunde het belangrijk-
ste, gevolgd door sekse, de wiskundescore in
leerjaar 3 en dan de exactgerichtheid in leer-
jaar 1. Het plezier in wiskunde hangt boven-
dien weer samen met de twee laatstgenoem-
de variabelen. 

4.2 Seksespecifieke causale modellen
voor vwo-leerlingen
Het finale model voor vwo-leerlingen (Fi-
guur 2) is het uitgangspunt voor de causale
modellering voor jongens en meisjes afzon-
derlijk. Op deze manier kan onderzocht wor-
den of het proces van de keuze van exacte
vakken voor jongens anders verloopt dan
voor meisjes (de tweede vraagstelling van dit
artikel). Na verificatie, aanpassing en uitbrei-
ding van het model hebben we twee finale
modellen verkregen met alleen significante
paden: één voor vwo-jongens en één voor
vwo-meisjes. De fit van het finale model voor
vwo-jongens is goed (RMSEA = .029, WRMR
= .790, p = .11) en de verklaarde variantie is

Figuur 3. Paddiagram van zowel het finale causale model voor vwo-jongens als dat van vwo- meisjes.

De verschillen tussen de modellen zijn weergegeven door de diverse soorten pijlen.
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28%. Ook voor vwo-meisjes is de fit van het
finale model goed (RMSEA = .000, WRMR =
.688, p = .51). De verklaarde variantie is
enigszins hoger, namelijk 35%. Zowel bij
jongens als bij meisjes blijft dus een groot
deel van de variantie in mate van exact kiezen
onverklaard. De toets of het model voor jon-
gens ook voor meisjes zou kunnen gelden,
valt negatief uit (RMSEA = .068, WRMR =
1.233, p =.00), evenals de toets of het model
voor meisjes bij de jongens zou passen
(RMSEA = .060, WRMR = 1.146, p = .00).5

Met andere woorden, het proces verloopt bij
meisjes inderdaad anders dan bij jongens. 

In Figuur 3 is het finale paddiagram van
de vwo-jongens over dat van de vwo-meisjes
gelegd. De onderlinge verschillen tussen
beide modellen en de verschillen ten opzich-
te van het conceptuele model zijn gemar-
keerd door diverse soorten pijlen. In Tabel 4
zijn de ongestandaardiseerde coëfficiënten
opgenomen.

Er zijn drie kenmerken die niet in beide

modellen terug te vinden zijn: de opvoedings-
stijl en het aspiratieniveau van de ouders, en
het plezier in het vak Nederlands. De invloed
van gezinskenmerken op het vakkenkeuze-
proces beperkt zich bij vwo-jongens tot de
opvoedingsstijl: hoe autonomer die is, hoe
meer exacte vakken de jongens kiezen. Voor
vwo-meisjes geldt dat alleen het aspiratie-
niveau van de ouders een rol speelt en wel als
intermediair van ouderlijk opleidingsniveau.
Ouders met een hogere opleiding hebben een
hogere verwachting van het onderwijseind-
niveau van hun dochter en dit leidt tot een
keuze voor meer exacte vakken. Verder is het
opmerkelijk dat het plezier in het vak Neder-
lands in leerjaar 3 alléén bij jongens van be-
lang is voor het vakkenkeuzeproces. Dit ken-
merk heeft zelfs een vrij prominente plaats in
het paddiagram van de jongens. Een hoger
opleidingsniveau van de ouders, een lagere
non-verbale intelligentie, en een grotere taal-
gerichtheid in leerjaar 1 heeft bij vwo-jon-
gens invloed op het plezier in het vak Neder-

Tabel 4

Ongestandaardiseerde effecten voor vwo-jongens en vwo-meisjes.
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lands, en naarmate ze dat vak leuker vinden,
kiezen de jongens minder exact.

Daarnaast laat Figuur 3 ook seksespecifie-
ke relaties zien. Voor vwo-meisjes zijn er al-
leen indirecte effecten van de non-verbale
IQ-score op de keuze van exacte vakken; bij
jongens is er ook een direct effect (Tabel 3).
Daarnaast valt op dat alleen bij meisjes een
hogere IQ-score tot meer plezier in het vak
wiskunde in leerjaar 3 leidt, en dat heeft ver-
volgens een keuze van meer exacte vakken
tot gevolg.

Het opleidingsniveau van de ouders heeft
bij vwo-meisjes zowel direct als indirect ef-
fect op de keuze van exacte vakken, en bij
vwo-jongens alleen een indirect effect. Jon-
gens met hoger opgeleide ouders zijn meer
exactgericht in het eerste leerjaar, behalen
een hogere score op de wiskundetoets in het
derde leerjaar én vinden in datzelfde jaar Ne-
derlands een leuker vak dan jongens met
lager opgeleide ouders. Via diverse aan inte-
resse en prestaties gerelateerde paden in
zowel positieve als negatieve richting heeft
dit uiteindelijk ook effect op hun keuze voor
de exacte vakken.

Ten slotte is er sprake van een direct effect
van de keuzemotivatie in leerjaar 3 op het
aantal gekozen exacte vakken voor zowel
jongens als meisjes, maar de richting is sekse-
specifiek. Meisjes die om de hoofdreden
“nuttig voor later” hun vakkenpakket samen-
stellen, kiezen meer exacte vakken. Jongens
die om dezelfde hoofdreden hun verwachte
vakkenkeuze beargumenteren, kiezen juist
minder exact. Dit hadden we in ons voor-
gaande onderzoek ook al vastgesteld; het ver-
klaart tevens waarom diverse conceptuele

paden van keuzemotivatie in het finale model
voor alle vwo-leerlingen kwamen te verval-
len (Figuur 2). Alleen bij jongens heeft de
keuzemotivatie via het plezier in wiskunde
ook indirect invloed op het aantal gekozen
exacte vakken. 

De volgorde van belangrijkheid van de di-
recte effecten op de keuze van exacte vakken
is eveneens seksespecifiek en in Tabel 5
weergegeven. Voor vwo-jongens is het ple-
zier in het vak wiskunde in leerjaar 3 het be-
langrijkste, gevolgd door de score op de wis-
kundetoets in datzelfde jaar. De volgorde is
anders voor vwo-meisjes. Het plezier in het
vak wiskunde in het derde leerjaar komt ook
bij hen op de eerste plaats, maar dan volgt de
exactgerichtheid in leerjaar 1. De wiskunde-
score en het opleidingsniveau van de ouders
staan gemeenschappelijk op de derde plaats.
De resterende directe verbanden zijn zowel
bij de jongens als de meisjes beduidend min-
der relevant. Zowel jongens als meisjes laten
dus hun keuze voor de exacte vakken voorna-
melijk afhangen van het plezier dat ze in het
derde leerjaar in het vak wiskunde hebben.
Vervolgens is voor jongens belangrijk hoe
goed ze op dat moment in dit vak zijn, terwijl
voor meisjes dan speelt of ze “altijd” al geïn-
teresseerd waren in de exacte vakken. Hierbij
sluit aan dat het effect van taal- en exact-
gerichtheid op het aantal gekozen exacte vak-
ken voor meisjes twee keer zo sterk is als
voor jongens. Kennelijk kiezen meisjes meer
dan jongens om redenen van interesse; pres-
taties zijn voor hen minder belangrijk. 

5 Conclusies en discussie

In dit artikel is het meritocratisch onderwijs-
ideaal zodanig opgevat dat naar sekse en 
herkomstmilieu onderscheiden groepen vwo-
leerlingen met vergelijkbare capaciteiten en
prestaties een vergelijkbaar aantal exacte
vakken in het eindexamenpakket kiezen,
want hoe meer exacte vakken gekozen wor-
den door de leerling, hoe groter het aantal
toegankelijke vervolgopleidingen in hbo en
w.o., en hoe groter ook de kansen op de ar-
beidsmarkt. Uit ons voorafgaande onderzoek,
dat elders in dit tijdschrift is opgenomen (Van
Langen et al., dit nummer), bleek echter dat

Tabel 5

Volgorde van belangrijkheid van kenmerken die een

directe significant verband hebben met het aantal 

gekozen exacte vakken van vwo-jongens en 

vwo-meisjes, gebaseerd op gestandaardiseerde 

parameterschattingen groter dan 0.10.
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er groepen vwo-leerlingen te onderscheiden
zijn waarbij dit meritocratisch principe niet
opgaat. Na controle voor hun capaciteiten en
prestaties verschilt de keuze van exacte vak-
ken door vwo-meisjes namelijk significant
naar etnische herkomst en sociaal milieu (c.q.
het opleidingsniveau van de ouders); vooral
dat laatste is sterk bepalend. Bij vwo-jongens
is de keuze van exacte vakken niet afhanke-
lijk van het herkomstmilieu. Verder vonden
we een zevental leerling- en gezinsken-
merken die een additionele verklaring boden
voor de gevonden ‘mismatch’ tussen capaci-
teiten en prestaties enerzijds, en de keuze van
exacte vakken door groepen leerlingen an-
derzijds. 

Het gekozen eindexamenpakket is echter
de resultante van een langdurig proces waar-
in waarschijnlijk al in het eerste leerjaar
voortgezet onderwijs verschillen tussen leer-
lingen te detecteren zijn. In het voorafgaande
onderzoek is dat geheel buiten beschouwing
gebleven. Daarom is vervolgens het onderha-
vige onderzoek uitgevoerd met als doel beter
zicht te krijgen op dit proces, door in kaart te
brengen op welke manier de gevonden rele-
vante leerling- en gezinskenmerken uit het
voorafgaande onderzoek elkaar beïnvloeden.
Door bovendien het vakkenkeuzeproces van
jongens en meisjes apart te modelleren, be-
oogden we ook meer inzicht te krijgen in de
achtergronden van het grote sekseverschil in
de keuze van exacte vakken. 

Tevoren was al duidelijk dat onze bevin-
dingen niet in alle opzichten vergelijkbaar
zouden zijn met ander onderzoek naar de
proceskant van de vakkenkeuze (Bosker &
Dekkers, 1994; Jörg, 1994, Stokking, 1995),
omdat we nauwelijks beschikken over data
over de ontwikkeling van de keuzevoorne-
mens en van de variabelen die van invloed
zijn op de vakkenkeuze. Het modelleren van
het vakkenkeuzeproces van vwo-leerlingen
heeft bovendien geresulteerd in causale mo-
dellen die slechts een derde deel van de va-
riantie in het aantal gekozen exacte vakken
kunnen verklaren (33% finale model vwo-
totaal, 28% finale model vwo-jongens en
35% finale model vwo-meisjes); daarmee
“presteren” deze modellen slechter dan het
finale meerniveaumodel uit het voorafgaande
onderzoek (verklaarde variantie tot 43%).

Daar staat echter tegenover dat we door het in
kaart brengen van diverse indirecte relaties
met het aantal gekozen exact vakken en rela-
ties tussen leerling- en gezinskenmerken on-
derling, meer inzicht hebben gekregen in het
vakkenkeuzeproces in het algemeen en de
verschillen tussen jongens en meisjes in het
bijzonder. Onze resultaten bevestigen dat het
belangrijk is de vakkenkeuze als een chrono-
logisch proces te zien dat voor jongens en
meisjes anders verloopt, onder invloed van
verschillende intermediërende variabelen
(Eccles et al., 1985). 

Een belangrijke rol in het vakkenkeuze-
proces spelen de kenmerken die betrekking
hebben op de interesses en prestaties van de
leerling. Deze kenmerken zijn dan ook cen-
traal gelegen in de gevonden causale model-
len. Hierbij kwamen drie relaties naar voren
die anders waren dan gehypothetiseerd: 
(1) naarmate een jongen of meisje meer
exactgericht is, is hij of zij ook meer taalge-
richt; (2) het plezier in Nederlands is alleen
relevant in het vakkenkeuzeproces van jon-
gens; en (3) de wiskundeprestaties hangen 
alleen bij meisjes samen met het plezier 
hebben in dit vak, en alleen bij jongens met
de exactgerichtheid in het eerste leerjaar. De
resterende onderlinge relaties wijken niet af
van wat men op basis van de theorie zou ver-
wachten.

Buiten het centrale deel van het model
zijn de stabiele leerlingkenmerken sekse, de
IQ-testscore en het ouderlijk opleidingsni-
veau geplaatst, en dat geldt eveneens voor het
aspiratieniveau en de opvoedingsstijl van de
ouders, en de keuzemotivatie van de leerling.
De belangrijkste indirecte relatie van sekse is
de volgende: jongens zijn in het eerste leer-
jaar al exactgerichter dan meisjes. Naarmate
een leerling meer exactgericht is, heeft hij of
zij meer plezier in wiskunde in het derde
leerjaar en kiest meer exacte vakken. De in-
directe relaties van de IQ-score geven een
goed inzicht in de manier waarop dit leer-
lingkenmerk invloed heeft op de vakkenkeu-
ze; ze nemen 50% van het totale effect voor
hun rekening. De belangrijkste indirecte rela-
tie van de IQ-score verloopt als volgt: een
leerling met een hoge IQ-score behaalt een
hoge wiskundescore in het derde leerjaar en
zal meer exacte vakken kiezen dan een leer-
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ling met een lage IQ-score. De indirecte rela-
ties van het ouderlijk opleidingsniveau tellen
op tot 26% van het totale effect op het aantal
exacte vakken in het finale vwo-model. Een
aantal van deze indirecte effecten blijkt sekse-
specifiek te zijn. Meisjes afkomstig uit een
hoger sociaal milieu hebben ouders met een
hoger aspiratieniveau en dit leidt weer tot
meer exacte vakken in het eindexamenpakket
dan bij meisjes uit een lager sociaal milieu.
Jongens uit een hoger sociaal milieu vinden
Nederlands een leuker vak, maar zijn ook
exactgerichter én presteren beter op de wis-
kundetoets dan jongens uit een lager sociaal
milieu; genoemde effecten hebben vervol-
gens deels een negatieve, deels een positieve
invloed op het aantal gekozen exacte vakken.

Evenals het ouderlijk aspiratieniveau
speelt ook de opvoedingsstijl van de ouders
een kleine en seksespecifieke rol in het ge-
hele proces van vakkenkeuze. Jongens wor-
den minder autonoom opgevoed dan meisjes,
en naarmate een jongen autonomer opgevoed
wordt, kiest hij meer exacte vakken. Noe-
menswaardig is verder het seksespecifieke
effect van keuzemotivatie. Jongens die vak-
ken kiezen uit extrinsieke overwegingen, kie-
zen minder exact. Meisjes die om dezelfde
hoofdreden hun vakkenpakket kiezen, kiezen
juist meer exact. 

Het tweede doel van de analyse was het
zoeken naar een verklaring voor het feit dat
meisjes in het algemeen aanzienlijk minder
exact kiezen dan jongens. Uit het finale vwo-
model volgt dat van het derde deel van de va-
riantie in het aantal gekozen exacte vakken
dat we kunnen verklaren, bijna alles (93%)
toe te schrijven is aan de directe relatie tussen
sekse en het aantal exacte vakken. Met ande-
re woorden, alle indirecte effecten tezamen
die de potentiële verklaring voor dit feno-
meen vormen, hebben maar zeer beperkt in-
vloed op het proces van vakkenkeuze. Het
causale model verklaart dus niet goed waar-
om meisjes minder exact kiezen dan jongens.
Deze teleurstellende bevinding is maar ten
dele te verklaren door het ontbreken van 
belangrijke kenmerken of verbanden in de
modellen. De meeste van de volgens de 
literatuur relevante effecten die betrekking
hebben op interesse, plezier, nut en prestaties,
zijn in ieder geval in de modellen opgeno-

men, al waren de variabelen wellicht niet al-
lemaal even optimaal geoperationaliseerd.
Schooleffecten hebben we buiten beschou-
wing moeten laten om analysetechnische re-
denen, maar daarvan is in het algemeen het
effect vele malen geringer dan van leerling-
kenmerken. Er zijn echter ook leerlingken-
merken die volgens de literatuur van invloed
zijn en die in de modellen ontbreken. Dat
geldt bijvoorbeeld voor de ingeschatte com-
petentie en slaagkansen ten aanzien van een
vak, de verwachte benodigde inzet, de ont-
vangen adviezen van docenten, decanen, 
ouders en ‘peers’ ten aanzien van de vakken-
pakketkeuze, etc. Over deze kenmerken is in
het VOCL’93-onderzoek geen informatie
verzameld. Door middel van extra dataverza-
meling in het lopende cohortonderzoek
VOCL’99 hopen we in de toekomst het (sekse-
specifieke) vakkenkeuzeproces vollediger in
kaart te brengen. 

Noten

1 Genoemd onderzoek had ook betrekking op

havo-leerlingen. We richten ons hier echter op

slechts één schooltype, om de complexiteit te

beperken. De vwo-leerlingen achten we het

meest geschikt voor de padanalyses, omdat

in het voorafgaande onderzoek bleek dat bin-

nen deze groep een hoger percentage van de

variantie in exacte vakkenkeuze kon worden

verklaard met behulp van de beschikbare ge-

gevens uit het bestand.

2 Ook op schoolniveau leverden twee varia-

belen een bijdrage aan de keuzeverschillen:

urbanisatiegraad van de vestigingsgemeente

en betrokkenheid van de rapportvergadering

bij de vakkenkeuzeadvisering. Deze varia-

belen worden hier echter buiten beschouwing

gelaten, omdat het gehanteerde softwarepro-

gramma voor padanalyse (Mplus, versie 2.12)

geen mogelijkheid biedt om bij een categori-

sche uitkomstvariabele rekening te houden

met de hiërarchische structuur van de data-

set. Een poging om deze schoolvariabelen

toch op te nemen, resulteerde in schattings-

problemen zodra de modellen complexer wer-

den; convergentie werd dan niet bereikt.

3 Maten voor de fit van de causale modellen

zijn de Root Mean Square Error of Approxi-
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mation (RMSEA), de Weighted Root Mean

Square Residual (WRMR) en de p-waarde

van de χ2-test voor de modelfit. De fit is goed

bij een RMSEA < 0.06, een WRMR < 0.90 en

een p-waarde > 0.05 (Muthén & Muthén,

2001, Appendix 5).

4 Anders dan in het veel gebruikte software-

pakket LISREL, is het in Mplus mogelijk cor-

relationele (ongerichte) verbanden tussen 

endogene variabelen te specificeren en te

schatten. Alle door ons gespecificeerde cor-

relaties tussen variabelen (hetzij tussen exo-

gene, hetzij tussen endogene variabelen)

worden gerepresenteerd door een rechte

tweewegpijl.

5 Omdat we hier te maken hebben met een 

ordinale afhankelijke variabele, is het niet mo-

gelijk een zogenaamde ‘multi-sample’-toets

uit te voeren, waarbij we direct nagaan of het

model voor jongens en meisjes verschilt. Der-

halve hebben we een andere weg bewandeld,

namelijk door het model voor jongens op te

leggen aan de gegevens die betrekking had-

den op de meisjes en omgekeerd.
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Abstract

Causal modelling of the subject choice
process: Differences between boys and
girls

In earlier research by the same authors, it was

demonstrated that after correction for IQ and

math test scores, the choice of math and science

subjects by pre-university girls is influenced by

social background characteristics while the choice

of those subjects by pre-university boys is not.

At the levels of the student and family, seven

other variables were found to contribute to the ex-

planation of exact subject choice. In this article

the process of the subject choice and the mutual

influence of the student and family variables are

explored by using path analysis models. Further-

more, the choice process has been modelled se-

parately for boys and girls, in order to understand

the huge sex differences in math and science

subject choice. The results show that the process

of exact subject choice differs for boys and girls,

but the causal models found could not explain

properly why girls choose less math and science

subjects than boys do.
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