
Zin en onzin van meetinstrumenten in 

onderwijsloopbaanbegeleiding

Bruggen bouwen tussen secundair en hoger onderwijs

Vlor studiedag 24 oktober 2018

marlies lacante



Meetinstrumenten in OLB

I)  Historische inbedding

II) Maatschappelijke context

III) OLB in 2018 

IV) Valkuilen en gevaren

Inhoud
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• Parsons (1909) :vaardigheden & arbeidsmarkt 

Meetinstrumenten: historische inbedding



4



5

Wat?

• Parsons (1909) :vaardigheden & arbeidsmarkt 

• Instrumentenontwikkeling: cognitief,  interesse en beroepenwereld

•Holland: RIASOC-model

congruentie tussen persoonstype en de werkomgeving

Meetinstrumenten: historische inbedding
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http://www.hogrefe.nl/producten/producten-single/hzo-hollands-

zelfonderzoek-voor-beroeps-en-loopbaankeuzes.html

Meetinstrumenten: historische inbedding

http://www.hogrefe.nl/producten/producten-single/hzo-hollands-zelfonderzoek-voor-beroeps-en-loopbaankeuzes.html
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•Bedenkingen:-geen één-één relatie tussen de kiezende en een 
eroep

-niet enkel match op basis van ‘objectieve’  
metingen

-geen éénmalig proces

Meetinstrumenten: historische inbedding



Super 

OLB  Ontwikkelingspsychologie

https://www.careers.govt.nz/practitioners/career-practice/career-theory-

models/supers-theory/
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Meetinstrumenten: historische inbedding

Centrale rol zelf concept 

(life span – life space) 

Eigenheid van elk individu

en van omgeving waarin 

het individu zich bevindt.

https://www.careers.govt.nz/practitioners/career-practice/career-theory-models/supers-theory/
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Meetinstrumenten: historische inbedding

Lent, R (2013).  Social Cognitive Career Theory.  In Brown, S.D. & Lent, R (Eds.) Career

development and counselling. (2nd edition, pp. ), Hoboken, NJ:Wiley.  . 



Mentoring
Landbouwmaatschappij 1850-1899

Guidance
Industrialisatie 1900 – 1950

Counseling
Moderne samenleving 1950 - 1999

Self construction
Globalisering 2000 - ………
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OLB: Maatschappelijke inbedding

Meetinstrumenten: maatsch. context



Career Adaptability

Betrokkenheid

Zelfbepaling

Leergierigheid

Zelfvertrouwen 
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OLB: Maatschappelijke inbedding

Meetinstrumenten: maatsch. context



Savickas, M (2013) Career Construction Theory and . 

In: Lent R.W. & Brown S.D.(eds) Career development and counseling: Putting theory and research to work

(2nd ed., pp. 147-183).  Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons
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OLB: Maatschappelijke inbeddingMeetinstrumenten: maatsch. context



Meetinstrumenten: OLB in 2018

OLB in 2018:  Career Adaptability

Career construction

Life Design

Van expert model naar coaching 

Loopbaanbegeleiding = emancipatorisch
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Meetinstrumenten: OLB in 2018

OLB in 2018  

Career Adaptability

Career construction

Life Design

Van expert model naar coaching 

Loopbaanbegeleiding = emancipatorisch

Meten

Contradictie?
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Meetinstrumenten OLB:  vroeger en nu

Nuttin (1948): geschiktheid universitaire studies

uitslag ‘humaniora’ – ‘intelligentietest’

Christiaens (1967 -1969) : interessemetingen

Janssen (1968): keuzeproces & studeergedrag

Marton, Saljo, Svensson (jaren ‘70):   leerstijlen/strategieën

Tinto (1993): longitudinaal model mbt institutionele dropout

Richardon, Abraham & Bond (2012) : één (predictie)model

Van predictie                proces

16



Meetinstrumenten: OLB in 2018

Ijkingstoetsen

Orienteringsproeven

Toelatingsexamen

Instapproef

Luci platform

Simon

Columbus

Schooluitslagen SO + advies klasesnraad

enz…….
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Meetinstrumenten: OLB in 2018

METEN: voorwaarden psychologische testen

Gestandaardiseerde meet-instrumenten

Geen toeval!

Gedetailleerde instructies - verbeter-sleutels

Test - Betrouwbaarheid: hoe juist meet de test

Onderzoek naar grootte van de meetfout:

in hoeverre wordt de uitslag mede 

bepaald door toeval (bv. specifieke vragen, vermoeidheid,…..) 

- Validiteit: Onderzoek naar wat de test meet

Meet de test wat hij wil meten?

Predictieve waarde

Normering : Scores vergelijken met deze van een normeringsgroep

18



Meetinstrumenten: OLB in 2018

OLB in 2018  

Career Adaptability

Career construction

Life Design

Van expert model naar coaching 

Loopbaanbegeleiding = emancipatorisch

Meten

Met welk doel? 

Let op: Methodologie

Onderzoek predictiviteit

Tijdstip

Non respons

Onvolledige informatie

Individuele uitspraken

Predictie meer dan correlatie

Model

Let op: univariaat denken

Let op: veralgemeningen

Contradictie?
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Meetinstrumenten: doel

DOEL 

Selecteren, toelaten, ijken Positioneren, exploreren, remediëren 

Deterministisch model : 
zo goed mogelijk voorspellen

Inhoud: beste voorspellers 

Vergelijkend dan wel absoluut

Al dan niet numerus fixus

Naast predictieve waarde, ook andere 
criteria

Inhoud: niet alleen voorspellende waarde, 
ook remediëren, informeren…..
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Studievoortgang

Uitslag SO

Methodologie: onderzoek predictie
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StudievoortgangCognitie

Methodologie : onderzoek predictie
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Studievoortgang

Keuzeproces

Methodologie : onderzoek predictie
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Studievoortgang

Uitslag SO

Cognitie

Keuzeproces

Methodologie : onderzoek predictie
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Studievoortgang

Uitslag SO

Cognitie

Keuzeproces

Methodologie : onderzoek predictie

25



Methodologie : onderzoek predictie

Doel: deterministisch/predictie versus ondersteunend

Inhoud: kennis, cognitie, leer- en studievaardigheden, keuzeproces, 

interesse, miniatuurproeven,…

Student/leerling factoren of/en  onderwijscontext

Let op: buitenlands onderzoek vooral predictiemodel 
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Methodologie : tijdstip – non respons

Zelf effectiviteit

‘beste predictor’

wanneer gemeten? 

Non respons: bij start (vrijwillige / verplichte deelname?) 

longitudinaal onderzoek (drop out)
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Test X

C
S

E

Geslaagd 

Examen 

Geslaagd 

Test

OLB in 2018: Meten via 
MEETinstrument - Cesuur

Groen lichtRood licht

Methodologie : onvolledige informatie



Test X

C
S

E

Geslaagd 

Examen 

Geslaagd 

Test

OLB in 2018: Meten via 
MEETinstrument - Cesuur

Groen lichtRood licht

A
B

DC

Correcte uitspraken: 

B + C

Foutieve uitspraken: 

A + D

A = vals negatieven

D = vals positieven

D minimaliseren        A verhogen

A minimaliseren        D verhogen

Methodologie : onvolledige informatie



Test X

C
S

E

Geslaagd 

Examen 

Geslaagd 

Test

OLB in 2018: Meten via 
MEETinstrument - Cesuur

Groen lichtRood licht

A
B

DC

Correcte uitspraken: 

B + C

Foutieve uitspraken: 

A + D

A = vals negatieven

D = vals positieven

D minimaliseren        A verhogen

A minimaliseren        D verhogen

LET OP: 85% van groen 

licht slaagt! (B) 

MAAR: hoeveel % kreeg 

onterecht rood licht? (A)

B/(A + B )

Methodologie : onvolledige informatie



Test X

C
S

E

Geslaagd 

Examen 

Geslaagd 

Test

OLB in 2018: Meten via 
MEETinstrument -Cesuur

Groen lichtRood licht

A
B

D
C

Correcte uitspraken: 

B + C

Foutieve uitspraken: 

A + D

A = vals negatieven

D = vals positieven

D minimaliseren        A verhogen

A minimaliseren        D verhogen

LET OP: 85% van rood 

licht slaagt niet! (C) 

MAAR: hoeveel % kreeg 

onterecht groen licht? (D)

C/(C+ D )

Methodologie : onvolledige informatie



OLB in 2018: Meten via 
MEETinstrument -Cesuur

Methodologie: individuele uitspraken
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Methodologie : meer dan correlatie

Validiteit is meer dan predictieve validiteit

meer dan enkel correlatie.

Niet lineaire relaties: drempel

Interacties tussen variabelen 



OLB: Sociaal cognitieve 
loopbaantheorie 
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Meetinstrumenten: model



Meetinstrumenten: model

Columbus

Exploratie instrument

Inbedding in OLB

Ijkingstoetsen

Aftoetsen van startcompetenties

Remediëring

Toelatingsexamens

Zo goed mogelijke voorspelling
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Ban ‘slim-dom’ denken uit het onderwijs
Guy Tegenbos De Standaard 21/01/1998

‘Jongeren worden bij ons niet aangespoord te kiezen voor de secundaire richting die hen het best 

ligt.  Eerst wordt de rijkdom van de secundaire studierichtingen verengd door alle richtingen te 

rangschikken op één schaal van ‘hoog’ naar ‘laag’.  Daarna worden de leerlingen gerangschikt, niet 

naar hun aanleg en interesse, maar ook op één schaal van ‘slim’ naar ‘dom’.  Ze worden niet 

aangepord te kiezen wat hen ligt, maar zo hoog mogelijk te mikken;dan kunnen ze nog altijd 

‘afzakken’.

OLB in 2018: Gevaren – hoog-laag denken

Meetinstrumenten: univariaat denken
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Ban ‘slim-dom’ denken uit het onderwijs
Guy Tegenbos De Standaard 21/01/1998

Het ééndimensionale hoog-laag, slim-dom denken moet radicaal gebannen worden uit het 

secundair onderwijs. Technisch en beroepsonderwijs zijn volwaardige vormen van onderwijs, het 

eerste voor de vernuftelingen die op handelen en toepassen gericht zijn, het tweede voor mensen 

die best al doende leren; de derde onderwijsvorm het ASO, is voor de jongeren die verbaal en 

abstract aangelegd zijn.

In alle drie de onderwijsvormen kunnen jongeren zitten die slim of wat minder slim zijn.’  

Meetinstrumenten: univariaat denken



De 

Standaard

maart 2008
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Meetinstrumenten: univariaat denken



Hoe dom kunnen wetenschappers toch zijn…

‘Alsof het verkwisting zou zijn dat een ‘slimme’ leerling 

leraar of verpleger (18de plaats in de ranking) zou worden.  

Alsof niet iedereen zou willen dat zijn kinderen bij een 

‘slimme’ leerkracht in de klas zitten, en alsof niet iedereen 

een ‘slimme’ verpleger aan zijn ziekbed wil! Slim is in deze 

voorbeelden dan wel heel wat breder dan die pure 

theoretisch abstracte intelligentie.’ 
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Meetinstrumenten: univariaat denken



Kenmerken van de Leerling

Predictie Kans dat predictie juist is

Zit op jaar

Zit niet op jaar 

Niet Geslaagd 0.72

Volgde ASO
Volgde geen ASO

Niet Geslaagd 0.60

Behoorde tot 1ste kwart van de  klas

Geslaagd 0.69

Behoorde tot 2de kwart van de  klas

Behoorde tot 3de kwart van de  klas

Niet Geslaagd 0.54

Behoorde tot 4de kwart van de  klas

Niet Geslaagd 0.65

Man

Niet Geslaagd 0.54

Vrouw

Geslaagd 0.52

n=3152 / hoger onderwijs

Meerderheidspredictie: 

Geslaagd 0.51
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Meetinstrumenten: veralgemeningen
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OLB in 2018: Gevaren –
veralgemenen

Meetinstrumenten: veralgemeningen
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OLB in 2018: Gevaren –
veralgemenen

Meetinstrumenten: veralgemeningen



Meetinstrumenten in 2018
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Met welk doel? 

Let op: Methodologie

Onderzoek predictiviteit

Tijdstip

Non respons

Onvolledige informatie

Individuele uitspraken

Predictie meer dan correlatie

Model

Let op: univariaat denken

Let op: veralgemeningen


