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Inleiding

Profielkeuze derdeklassers

Qompas doet onderzoek naar de wensen van scho-

Door vwo’ers wordt het N&T-profiel veel vaker ge-

lieren rondom profielkeuze. Hierbij is aandacht voor

kozen dan door havisten (+19 procentpunt). Ook

de waardering van de huidige lesmethode, verbeter-

N&G is populairder onder vwo’ers. Havisten kiezen

punten die we kunnen doorvoeren om Qompas Pro-

vaker voor een C&M- of een E&M-profiel, Figuur 1.

fielKeuze te verbeteren en vragen we uit waar de behoefte van de scholier precies ligt.
Verdeling profielen huidige derdeklassers

Qompas ProfielKeuze heeft als doel havisten en

50%

vwo’ers te helpen bij het maken van hun profielkeuze. Op school of thuis doorlopen scholieren een
stappenplan met daarin opdrachten en tests om erachter te komen wat hun interesses zijn, wat hen

profiel opgesteld van iedere scholier en dit wordt gekoppeld aan een passend profiel. Van hieruit kunnen
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drijft en wat hun belangrijkste competenties zijn. Op
deze manier wordt een interesse- en competentie-
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scholieren ook zien wat de invloed is van hun profielkeuze op de toelaatbaarheid tot studies.
Dit onderzoek wordt uitgevoerd om de Qompas Pro-
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Figuur 1 Verdeling profielen derdeklassers

fielKeuze-lesmethode te kunnen verbeteren en om
volgend jaar te kunnen testen in hoeverre de verbeteringen bijdragen aan een betere gebruikservaring

Interesse in opleidingen

en een betere profielkeuze. In de vernieuwde lesme-

1 op de 5 derdeklassers geeft aan geen behoefte te

thode doorlopen scholieren een meer gepersonali-

hebben aan informatie over opleidingen, wat in-

seerd stappenplan en is meer aandacht voor de rol

houdt dat bijna 80% tijdens de oriëntatie op profie-

van ouders en decanen.

len al informatie wil zien over opleidingen, Figuur 2.

Respondenten en methode

Voor havisten ligt de nadruk vooral op hbo-opleidingen (74%), maar 1 op de 5 wil ook graag informatie

Ruim 3.000 scholieren die werken met Qompas Pro-

zien over wo-opleidingen. 74% van de vwo-ers wil in-

fielKeuze hebben deelgenomen aan een enquête

formatie zien over wo-opleidingen en 30% wil infor-

waarin naar hun mening over de lesmethode ge-

matie zien over hbo-opleidingen tijdens de profiel-

vraagd is. Van de respondenten zit 39% op de havo

keuze. Sommige scholieren gaven ook nog aan inte-

en 61% op het vwo. De enquête is in maart afgeno-

resse te hebben in informatie over mbo-opleidingen

men, net na de definitieve profielkeuze van de

en informatie over banen en beroepen.

meeste scholieren.
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Voor havisten en vwo’ers is ook een uitsplitsing per

1 op de 3 vwo’ers met een E&M-profiel wil meer we-

profiel gemaakt. 12% van de havisten met een C&M-

ten over hbo-opleidingen. Hetzelfde geldt voor een

profiel heeft behoefte aan informatie over een wo-

kwart van de vwo’ers met een N&G-profiel en 21%

opleiding, voor E&M’ers ligt dit percentage op 16%.

van de vwo’ers met een N&T-profiel.

Havisten met een natuurprofiel hebben het meest
vaak behoefte aan informatie over wo-opleidingen:
N&G (26%) en N&T (24%), Figuur 3.
Voorkeur voor opleidingsinformatie van vwo'ers
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Figuur 4 Voorkeur voor opleidingsinformatie van leerlingen uit vwo klas 3.

Figuur 2 Interesse in opleidingsinformatie van havisten en vwo'ers.

Uit de analyse per profiel voor vwo’ers blijkt dat 46%
van de vwo’ers met een C&M-profiel interesse heeft
in informatie over hbo-opleidingen, Figuur 4.
Voorkeur voor opleidingsinformatie van havisten
100%
80%

76% 76% 77%
64%

60%
40%

26% 24%
12% 16%

20%

24% 23%

28%
20%

0%
Hbo-opleidingen

Wo/universitaire
opleidingen

Ik heb geen
behoefte aan
informatie over
opleidingen

Cultuur en Maatschappij

Economie en Maatschappij

Natuur en Gezondheid

Natuur en Techniek

Figuur 3 Voorkeur voor opleidingsinformatie van leerlingen uit havo klas 3.
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Informatie over onderwijsinstellingen

Havo

Driekwart van de scholieren vindt het prettig om via

4,1%

het profielkeuzeportal informatie te kunnen vinden

18,5%

over hogescholen en universiteiten. Slechts 8% geeft

33,1%

aan hier geen behoefte aan te hebben, Figuur 5.
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Figuur 6 Betrokkenheid van ouders bij profielkeuze.
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Figuur 5 Informatie over hogescholen en universiteiten.

47,3%

Verbetering ProfielKeuze en betrokkenheid ouders
45% van de scholieren geeft aan dat een persoonlijk
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Figuur 7 Betrokkenheid van ouders bij profielkeuze.

gesprek met de decaan bijdraagt aan het maken van
een goede profielkeuze, 33% vindt dat er meer aandacht moet komen voor wat er van hen verwacht
wordt.
Ruim driekwart van de scholieren geeft aan dat de

Meer info?
▪

insights.qompas.nl voor onze publicaties

▪

research.qompas.nl voor onze onderzoekmoge-

ouders (enigszins) betrokken zijn bij de profielkeuze

lijkheden of neem contact op Mirjam Bahlmann:

en bij 1 op de 3 scholieren zijn de ouders actief be-

mtc@qompas.nl

trokken bij de keuze, dit geldt voor havisten (Figuur
6) en vwo’ers (Figuur 7).
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▪

profielkeuze.qompas.nl voor informatie over
onze Qompas ProfielKeuzelesmethode.
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