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Een slimme meid is op haar toekomst voorbereid
Meisjes en hun keuze voor het NT-profiel

Bovenstaande titel is in 1990 vanuit de overheid bedacht om meisjes te wijzen op de mogelijkheid om 
exact te kiezen. Toen hadden meisjes namelijk een grote achterstand op dat gebied ten op zichte van 
de jongens.  Nu, bijna 20 jaar later, gaan nog steeds heel weinig meisjes aan het werk in de 
bètatechniek. In de derde klas kiezen erg weinig meisjes voor een exact profiel en de meisjes die wel 
een exact profiel kiezen gaan niet naar een bètatechnische vervolgopleiding,  maar kiezen bijvoorbeeld 
voor geneeskunde. Dit artikel gaat in op de eerste stap in het keuzeproces op weg naar een beroep: 
de profielkeuze, en beschrijft een onderzoek naar de beweegredenen van meisjes die een NT-profiel 
hebben gekozen. De profielkeuze is een ingewikkeld proces waarin veel factoren een rol spelen. In dit 
onderzoek worden die factoren nader belicht,  met extra aandacht voor de verschillen tussen de oude 
en Vernieuwde Tweede Fase en de keuze voor vervolgopleidingen.

Waarom is het eigenlijk zo belangrijk dat vrouwen een bètatechnisch beroep kiezen? Annemarie van Langen 
[1,2,3] is expert op het gebied van de keuze door meisjes voor bètatechnisch onderwijs. Zij is werkzaam als 
onderzoeker aan het ITS in Nijmegen en is gespecialiseerd in onderzoek naar de (achterblijvende) deelname 
van leerlingen en studenten aan het onderwijs in de exacte vakken in het voortgezet en hoger onderwijs. Zij 
heeft daarbij speciale aandacht voor meisjes. Volgens haar is de scheve verdeling tussen mannen en 
vrouwen in de bètatechniek maatschappelijk ongewenst. Personeel in bètaberoepen is schaars; er zijn dus 
meer mensen nodig en vooral bij de vrouwen valt nog veel winst te behalen. Voor de vrouwen zelf is het ook 
gunstig om in de bètatechniek te gaan werken, omdat de carrièrekansen daar zeer goed zijn. De profielkeuze 
is de eerste stap in de keuze op weg naar een toekomstige carrière. Op dit moment moeten meisjes op 14- 
en 15-jarige leeftijd een profiel kiezen. Uit onderzoek blijkt dat meisjes meer voor bètatechniek kiezen als ze 
op latere leeftijd een richting kiezen. Op bijvoorbeeld 18-jarige leeftijd spelen namelijk andere factoren een rol 
bij de keuze dan op 15-jarige leeftijd. Bij de profielkeuze gaan al veel meisjes verloren voor de bètatechniek, 
als hun profiel geen doorstroming biedt naar een bètatechnische vervolgopleiding. Als we op de een of 
andere manier voor elkaar krijgen dat meer meisjes een profiel kiezen dat doorstroming biedt aan een 
bètatechnische vervolgopleiding, dan wordt de definitieve keuze voor wel of geen bètatechniek daarmee een 
paar jaar uitgesteld.

De profielkeuze
In de derde klas van het havo en 
vwo kiezen de leerlingen een profiel 
waarmee ze de bovenbouw zullen 
doorwerken. Er zijn vier profielen: 
Cultuur en Maatschappij (CM), 
Economie en Maatschappij (EM), 
Natuur en Gezondheid (NG) en 
Natuur en Techniek (NT). Wat speelt 
allemaal een rol als meisjes een 
profiel kiezen? Hier is en wordt veel 
wetenschappelijk onderzoek naar 
gedaan en de volgende factoren zijn 
belangrijk: beeld van de vakken, 
s o c i a l e i n v l o e d e n e i g e n 
verwachtingen. Dit wordt in de 
wetenschappelijke wereld het ASE-
model genoemd, zie figuur 1, en dit 
model wordt ook ondersteund door 
Annemarie van Langen [2]. 

In dit model zijn de attitudes en de eigen verwachtingen de primaire factoren en de sociale invloed een 
secundaire factor. Deze drie factoren worden kort hieronder uitgelegd. Het beeld van de vakken (attitudes) 
wordt voor een groot deel bepaald door rolmodellen in de huidige maatschappij. Deze rolmodellen zijn sterk 
verbonden aan het geslacht: meisjes spelen met poppen en jongens met auto's, meisjes kiezen alfa en 
jongens kiezen bèta. Dit is natuurlijk gegeneraliseerd, maar wordt wel ondersteund door de landelijke cijfers 
van de profielkeuze. De sociale invloed wordt gevormd door de ouders, vriendengroepen en 
activiteiten binnen en buiten school en, in het algemeen, het sociale milieu waarin de leerling zich bevindt. De 

	 Figuur 1: Model voor de profielkeuze: ASE staat voor attitudes, sociale invloed, 
	 eigen  verwachtingen. Attitudes  en  eigen verwachtingen  zijn  primaire factoren 
	 en  sociale invloed een  secundaire factor. Daarom is  de pijl van de sociale 
	 invloed gestippeld weergegeven.



eigen verwachtingen hebben te maken met hoe de leerlinge haar toekomst ziet als zij een bepaald profiel of 
beroep kiest. Volgens Annemarie van Langen zijn meisjes onzeker over hun eigen kunnen. Zij twijfelen of ze 
een bètatechnisch beroep aan kunnen. Ook vragen meisjes zich af of ze bètatechniek überhaupt nodig 
hebben voor hun toekomst. Als laatste komen ook hier de rolmodellen weer terug. Meisjes zien zichzelf in een 
zorgfunctie en zijn bang dat ze met een beroep in de bètatechniek daar niet kunnen voldoen aan die 
verwachting. Deze analyse is het resultaat van jarenlang onderzoek, door onder andere Annemarie van 
Langen, en we kunnen er van uit gaan dat deze factoren niet plotseling veranderd zullen zijn of zullen 
veranderen. Ook heeft eerder onderzoek aangetoond dat deze factoren op latere leeftijd een kleinere rol 
spelen en dat dan de persoonlijke interesse een grotere rol krijgt in de keuze [1,2].

De Vernieuwde Tweede Fase
Met de invoering van de Tweede Fase in 1998 is de keuze van meisjes voor het meest exacte pakket op een 
dieptepunt beland. Veel meisjes kiezen voor het NG-profiel in plaats van NT. Met de invoering van de 
Vernieuwde Tweede Fase in het schooljaar 2007-2008 is het aantal meisjes dat het NT-profiel kiest gestegen 
ten opzichte van de keuze in de oude Tweede Fase. Vooral op het vwo is deze stijging erg groot. In de 
Vernieuwde Tweede Fase kiest 12% van de meisjes NT waar 4  à 5% gebruikelijk was [4]. Maar wat is er 
eigenlijk veranderd voor de profielen in de Vernieuwde Tweede Fase? In de oude Tweede Fase werd er 
onderscheid gemaakt tussen deel- en totaalvakken. Zo bestonden alle exacte vakken uit een deel- en een 
totaalvak. Verschil tussen de twee natuurprofielen (Natuur en Gezondheid (NG) en NT) zat in het feit dat NG 
voornamelijk uit deelvakken bestond en NT uit totaalvakken. In de Vernieuwde Tweede Fase zijn er geen 
deelvakken meer en is het verschil tussen de twee natuurprofielen kleiner geworden. Een NG-profiel met 
wiskunde B en natuurkunde is automatisch ook een NT-profiel en een NT-profiel met biologie is een NG-
profiel. In tabel 1 staat een overzicht van de natuurprofielen in de oude en nieuwe stijl. 

	 Tabel 1: Overzicht van de profielen in de oude en Vernieuwde Tweede Fase

Tweede Fase Oude Stijl Vernieuwde Tweede Fase

Natuur en Gezondheid Natuur en Techniek Natuur en Gezondheid Natuur en Techniek

Wiskunde B 1 Wiskunde B 1,2 Wiskunde A (of B) Wiskunde B

Natuurkunde 1 Natuurkunde 1,2 Scheikunde Scheikunde

Scheikunde 1 Scheikunde 1,2 Biologie Natuurkunde

Biologie 1,2 Profielkeuzevak: 
Natuurkunde, 
Aardrijkskunde, Natuur, leven 
en technologie (NL&T)

Profielkeuzevak: Biologie, 
Informatica, Natuur, leven en 
technologie (NL&T), 
Wiskunde D

Met deze nieuwe profielindeling is het aantal meisjes dat NT kiest bijna verdrievoudigd, maar wat is daar de 
oorzaak van? 

Wat denken de decanen?
Om een antwoord te vinden op bovenstaande vraag hebben we onderzoek gedaan op drie middelbare 
scholen. Om een goed beeld te krijgen wat er leeft bij de leerlingen is er eerst contact opgenomen met de 
decanen die de leerlingen begeleiden bij het maken van hun beslissing op het gebied van de profielkeuze. 
Decanen geven onder andere voorlichting over de profielen en houden regelmatig gesprekken met leerlingen 
om ze te begeleiden in hun keuze. We mogen dus aannemen dat zij een goed beeld hebben van de factoren 
die een rol spelen bij de profielkeuze en dat zij aanwijzingen hebben die kunnen helpen verklaren waarom 
meisjes in het eerste jaar van de Vernieuwde Tweede Fase vaker voor NT-profielen hebben gekozen. 

Welke factoren zijn volgens de decanen de grootste oorzaak van het feit dat meisjes meer bèta kiezen in 
vergelijking met vorig jaar? Het antwoord is duidelijk. Voor bijvoorbeeld geneeskunde heb je natuurkunde 
nodig. Met het oude profiel kon je met het deelvak natuurkunde 1 nog geneeskunde doen. Nu dat niet meer 
bestaat, moet je gewoon het “hele” natuurkunde in je vakkenpakket hebben. Ook had je met natuurkunde 1 
nog relatief veel mogelijkheden voor vervolgopleidingen; nu moet je wel natuurkunde kiezen, omdat de 
“gulden middenweg” (natuurkunde 1) niet meer bestaat. Verder is er nog een aantal andere factoren dat door 
de decanen genoemd wordt. Deze factoren worden ook beschreven in het ASE-model, maar deze zullen in 
vergelijking met eerdere jaren niet drastisch veranderd zijn. 

De meisjes
De suggesties die de decanen deden, maakten het mogelijk de leerlingen heel specifiek te ondervragen. Op 
drie verschillende scholen hebben we bij 26  vrouwelijke leerlingen uit 3 VWO een enquête afgenomen. Al 
deze meisjes hadden net de keuze gemaakt voor het NT-profiel en hadden dus nog een goed beeld van de 
factoren die een rol speelden in hun keuzeproces. Uit figuur 2 blijkt dat de mogelijke vervolgopleiding een 



zeer grote rol spelen bij de profielkeuze. Ouders en 
docenten lijken een minder grote rol te spelen. 

Omdat de vervolgopleiding een grote rol speelt bij de 
keuze, is de leerlingen ook gevraagd of ze al wisten 
welke vervolgopleiding ze gaan kiezen. De resultaten 
staan hiervan in figuur 3. Van de “twijfel” en “ja namelijk” 
groep geeft slechts 19% van de leerlingen aan een 
technische vervolgopleiding te willen doen. Daar 
tegenover geeft 71% van deze leerlingen aan dat ze 
erover nadenken om geneeskunde te willen doen of dat 
al zeker weten. Deze leerlingen moesten daarvoor wel 
minstens een NG-profiel met natuurkunde kiezen, 
waarbij wiskunde B beter past dan wiskunde A. 

We hebben de leerlingen ook gevraagd wat ze hadden 
gekozen in de originele tweede fase waar nog 
ondersche id werd gemaakt tussen dee l - en 
totaalvakken. Hier uit blijkt dat 31 procent wiskunde b1 
gekozen zou hebben. Ook scheikunde 1 wordt vaak 
gekozen (ongeveer 35%) en natuurkunde 1 door 23% 
van de meisjes.  In totaal kiest 2/3 van de meisjes in het 

oude systeem voor een NG-profiel met een of meerdere totaalvakken.Als we kijken naar de beweegredenen 
waarom leerlingen gekozen hebben voor deze combinatie van vakken blijkt dat de reden “vervolgopleiding/je 
kan er veel kanten mee op” eruit springt. Opgeteld geeft 50% van de leerlingen aan dat de vervolgopleiding 
een rol speelt bij de keuze in het oude systeem. In de redenen geven veel meisjes ook aan dat ze één of 
meerdere van de exacte vakken minder leuk of moeilijker vinden en daardoor liever voor een deelvak hadden 
gekozen.

Dit onderzoek geeft aan dat de indeling van de profielen in de vernieuwde tweede fase er toe heeft 
bijgedragen dat meer meisjes op het VWO voor een NT-profiel kiezen. Doordat ze natuurkunde in hun 
vakkenpakket nodig hebben voor een studie in de richting “gezondheidszorg en welzijn” of een studie 
diergeneeskunde, kiest bijna de helft van de meisjes het NT-profiel om deze reden. Het blijkt ook dat veel 
meisjes, die voor het NT-profiel kiezen, dit doen, omdat ze denken hier de meeste kanten mee op te kunnen. 
 
En na de profielkeuze?
Doordat de laatste jaren steeds meer studenten zich inschrijven voor een wetenschappelijke studie in de 
richting “gezondheidszorg en welzijn” (zie figuur 4) is ook het aantal leerlingen toegenomen dat een 
vakkenpakket kiest dat hierbij aansluit. De eisen aan het vakkenpakket voor leerlingen die bijvoorbeeld 
geneeskunde willen doen zijn ook veranderd toen de vernieuwde tweede fase werd ingevoerd, waardoor 
deze leerlingen dus voor een ander profiel moeten kiezen dan ze wellicht hadden gedaan als ze nog binnen 
de oorspronkelijke tweede fase waren gevallen. Dit verklaart echter nog niet waarom vooral het aantal meisjes 
is veranderd in verhouding tot het aantal jongens dat een NT-profiel kiest. Het is waarschijnlijk dat vooral 
meisjes meer interesse zijn gaan tonen in studies als geneeskunde en dat dit de nieuwe “golf” bèta-meisjes 
zou verklaren, zoals ook figuur 5 aangeeft.

Dit onderzoek heeft onderstreept dat meer meisjes op het VWO tegenwoordig voor een NT-profiel kiezen en 
dat de invoering van de vernieuwde tweede fase wat dat betreft dus een slimme zet is geweest. Hierdoor is 
de definitieve keuze voor een toekomst in de bètatechniek dus een paar jaar uitgesteld. Vraag is alleen of 
deze meisjes na hun eindexamen ook daadwerkelijk meer voor een echte exacte studie kiezen, en dus ook in 
de bètatechniek zullen terechtkomen. De eerste stap is nu gezet: meer meisjes kiezen een NT-profiel, maar 

 Figuur 3: Antwoord op  de vraag “Weet je al welke 
 vervolgopleiding je wilt gaan doen?” 
	 Percentages zijn afgerond.
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	 Figuur 2: Gemiddelde belangrijkheid van factoren  in profielkeuze. Dit staafdiagram geeft aan hoe 
	 belangrijk een factor is bij het kiezen van het profiel. Daarbij is 1 totaal niet belangrijk en 5 heel belangrijk. 
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dit leidt niet automatisch tot meer 
vrouwen in de bètatechniek. De meisjes 
geven immers nu aan dat ze geneeskunde 
willen gaan studeren. Het is dus belangrijk 
om leerlingen in de bovenbouw te laten 
zien wat studeren en werken in de 
bètatechniek inhoudt, zodat zij hun keuze 
misschien gaan heroverwegen. Met de 
start van de vernieuwde tweede fase is 
gelijk het nieuwe vak natuur, leven en 
technologie (NL&T) geïntroduceerd. Dit 
vak heeft als doel leerlingen bekend 
maken met natuurwetenschap en 
techniek. Veel leerlingen hebben geen 
idee van de mogelijkheden in deze 
sectoren. Op deze manier kunnen meisjes 
kennis maken met de bètatechniek en zo 
een goed bee ld vo rmen van de 
mogelijkheden. Met een NT-profiel kunnen 
z e d a n d o o r s t r o m e n n a a r e e n 
bètatechnische vervolgopleiding, maar het 
vak NL&T zal niet dé oplossing zijn. Er is 
meer onderzoek nodig om uit te vinden 
hoe meisjes met een bèta-profiel meer 
gestimuleerd kunnen worden voor het 
k i e z e n v a n e e n b è t a t e c h n i s c h e 
vervolgopleiding. 

In de klas
Ook in de klas kan waarschijnlijk veel 
gedaan worden om meisjes meer te 
stimuleren voor een toekomst in de 
bètatechniek te kiezen. Na een brainstorm 
met DIO’s en docent opleiders zijn hiervoor 
een aantal voorstel len naar voren 
gekomen. Deze voorste l len s taan 
hieronder weergegeven:
• activiteiten binnen de bèta-vakken 

uitvoeren met meisjes en jongens 
gescheiden (meisjes worden dan 
minder weerhouden door het idee dat 
jongens beter zijn);

• contacten met v rouwen in het 
bètatechnisch bedrijfsleven leggen 
(voorbeeldfunct ie en stereotype 
rolmodellen ontkrachten);

• contexten gebruiken in de bètavakken die meer aansluiten bij de interesse van meisjes;
• al in de onderbouw meisjes proberen duidelijk te maken dat bètatechniek niet automatisch moeilijk is; 
• docenten overtuigen van het feit dat meisjes met dezelfde cijfers als jongens, ook dezelfde mogelijkheden 

hebben binnen de bètatechniek. Nu is vaak een jongen met een 6 wel geschikt, waar een meisje minstens 
een 7 of een 8 moet hebben.

Deze voorstellen geven aan dat er nog veel winst is te behalen in de klas, ook in de bovenbouw. Na de 
profielkeuze zijn er genoeg kansen om meisjes te stimuleren ook daadwerkelijk te kiezen voor een bèta-
toekomst!
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	 Figuur 4: Ingeschrevenen in het wetenschappelijk onderwijs per 
	 studierichting, 2006/2007 [5]

	 Figuur 5: Ingeschrevenen in  het wetenschappelijk onderwijs  per 
	 studierichting, 1995/1996 en 2006/2007 [5]


