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maar drie weken geduurd, omdat ik erachter kwam dat dit helemaal niet was wat ik wilde. Ik 

heb direct contact gezocht met een studieadviseur, waar we er uiteindelijk achter zijn 

gekomen dat omgang en verbintenis met mensen veel meer bij mij past. Achteraf gezien paste 

de bachelor Bedrijfskunde ook al niet bij mij. Deze opleiding heb ik dan ook alleen op basis 

van doorzettingsvermogen behaald. Gelukkig was er de optie om over te stappen naar een 

Master die veel beter bij mij past. In februari 2013 ben ik daarom begonnen met de Master 

Arbeids- en Organisatiepsychologie. Een Master die ik met veel plezier heb mogen volgen.  

Aangezien ik zelf een verkeerde studiekeuze heb gemaakt, wilde ik mijn 

afstudeeronderzoek hier graag over schrijven. En dat is gelukt! Met trots presenteer ik mijn 

onderzoek naar de interesses van middelbare scholieren en de relatie met de interesses van 

hun ouders. Mede dankzij mijn begeleider Djurre Holtrop kon ik mijn keuze voor mijn 

scriptie waar maken. Ondanks dat het ook voor hem een nieuw onderzoeksgebied was, heeft 

hij altijd veel interesse getoond in mijn onderzoek. Daarnaast wil ik mijn ouders en vriend 

bedanken voor de steun die zij mij hebben geboden tijdens het schrijven van mijn 
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Ik hoop dat degenen die mijn onderzoek lezen, dit met plezier doen! 
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Samenvatting 

In dit onderzoek wordt gekeken naar de interesses van leerlingen van 4/5 havo en 5/6 vwo en 

de relatie met de interesses van ouders. Dit is onderzocht door de leerlingen en ouders een 

interessetest en een relatietest in te laten vullen. De ouders beoordelen de interesses van 

zichzelf middels zelfbeoordeling en de interesses van het kind door middel van 

anderbeoordeling. Het kind beoordeelt de eigen interesses door middel van zelfbeoordeling en 

de interesses van de ouders door  middel van anderbeoordeling. In totaal zijn er dus vier 

interessemetingen afgenomen, twee zelfbeoordelingen en twee anderbeoordelingen. Bij iedere 

meting is de verkorte interessetest Personal Globe Inventory (PGI-short) gebruikt. Deze test 

bestaat uit vragen over verschillende activiteiten. Om naar de onderlinge relatie tussen ouder 

en kind te kijken, is de Personal Acquaintance Measure (PAM) afgenomen. Deze test meet 

hoe nauw de relatie tussen het tweetal is. Verwacht werd dat de volgende elementen invloed 

zouden hebben op de interesse van het kind: 1) de hoogte van acquaintanceship tussen ouder 

en kind, 2) de socio-economische status van de ouders en 3) het geslacht van de ouders. Deze 

hypotheses zijn getest door middel van regressieanalyses met een verschilscore tussen de 

ouder en kind als variabele, en een profielcorrelatie tussen de ouder en het kind. Uit het 

onderzoek is gebleken dat het geslacht van de ouders invloed heeft op de interesse van het 

kind. De hypotheses met betrekking tot de hoogte van acquaintanceship tussen ouder en kind 

en de socio-economische status zijn verworpen. 

1. Inleiding 

De aanleiding van het onderzoek komt voort uit een verkeerde studiekeuze van de 

onderzoeker. Het komt regelmatig voor dat studenten een verkeerde studiekeuze maken. In 

een onderzoek naar nieuwe studenten in het hoger onderwijs van Warps, Hogeling, Pass, en 

Brukx (2009) hebben 3814 studenten meegewerkt. Bijna een kwart van deze groep studenten 

(24%) studeert na een jaar niet meer aan de eerstgekozen opleiding. Aan deze omzwaaiers en 



uitvallers is gevraagd wat de reden is geweest om te stoppen met de eerstgekozen opleiding. 

Het merendeel noemt een verkeerde studiekeuze en onvoldoende motivatie als reden om te 

stoppen met de opleiding. Wanneer er doorgevraagd wordt naar de reden van stoppen, geeft 

meer dan de helft (55%) aan eigenlijk nog niet zo goed te weten wat zij willen. Daarnaast 

geeft ook ongeveer de helft van de studenten (53%) aan dat de opleiding toch niet bleek te 

passen bij hun interesses en talenten.  

Studiekeuze is een belangrijke keuze voor de toekomst, waarin zowel positieve als 

negatieve processen worden onderscheiden. In negatieve zin kan het zijn dat een student te 

weinig interesse heeft in een bepaald onderwerp of dat de ouders het niet eens zijn met de 

studiekeuze van het kind. In positieve zin maakt een student juist kennis met nieuwe 

onderwerpen of zijn de ouders het wel eens met de studiekeuze van hun kind. Tijdens het 

proces van studiekeuze komt de student in golven van deze positieve en negatieve processen 

terecht (Pinxten, De Frainen, Van den Noortgate, Van Damme & Anumendum, 2012). Uit 

onderzoek van Lacante en collega’s (2001) komt naar voren dat uitvallers in het hoger 

onderwijs hun studiekeuze minder vaak met anderen bespreken, dan studenten die wel slagen 

in het hoger onderwijs. Ook beweren zij dat studenten die al vroeg weten wat ze willen 

studeren,  vaker succesvol zijn in het hoger onderwijs.  

In dit onderzoek wordt gekeken naar de relatie tussen de interesse van de ouders en de 

interesse van het kind in 4/5 havo of 5/6 vwo. Het praktische doel van het onderzoek is om te 

helpen bepalen hoe ouders in de toekomst betrokken kunnen worden bij voorlichtingen en 

studiekeuze, zodat het aantal studenten dat een verkeerde keuze maakt kan worden 

gereduceerd.  Indien uit het onderzoek blijkt dat er een relatie aanwezig is tussen de interesse 

van de ouders en die van het kind, kunnen de ouders gemotiveerd worden om hun kind te 

helpen bij de studiekeuze.  



Het maken van een verkeerde studiekeuze kost veel geld, zowel voor de overheid als 

voor de student/ ouders. Ongeveer een vijfde deel van alle schoolverlaters heeft spijt van de 

studiekeuze. Studiekeuzes waarvan leerlingen achteraf spijt hebben, leiden tot minder 

gemotiveerd studiegedrag en een grotere kans op voortijdig uitval uit opleidingen. Ook 

studenten die afgestudeerd zijn, en achteraf gezien liever een andere opleiding hadden willen 

volgen, zijn minder tevreden met hun werk en gaan vaak alsnog een andere opleiding volgen 

om een beroep te kunnen uitoefenen dat beter aansluit bij hun interesses. Dit kost de overheid 

jaarlijks veel geld. Uit onderzoek van Het Research Centrum Onderwijs en Arbeidsmarkt 

blijkt dat dit om 5,7 miljard euro per jaar gaat (Borghans, Coenen, Golsteyn, Huijgen & 

Sieben, 2008). 

 

1.1 Sferisch beroeps interesse model 

In de beroepspsychologie heeft een aantal interessemodellen de afgelopen decennia 

gedomineerd, waaronder het model van Holland (Holland, 1973). Dit model gaat uit van zes 

interessetypes, namelijk: Realistic, Investigative, Artistic, Social, Enterprising en 

Conventional. Samen wordt dit afgekort tot RIASEC. Met dit model kan eenvoudig gekeken 

worden wat de optimale baan is voor een bepaald persoon (Tracey, 2002). Sinds het ontstaan 

van het model heeft een aantal onderzoekers een uitbreiding op het model van Holland 

voorgesteld. Prediger (1982) voegde een tweetal dimensies toe die onder de interessetypes 

van het RIASEC model liggen. De eerste dimensie noemde hij Mensen/Dingen, die 

karakteriseren de RIASEC interessetypes Social en Realistic op beide uitersten van het model. 

De tweede dimensie noemde hij Data/ Ideeën, waarbij bij Data de interessetypes Enterprising 

en Conventional behoren en bij Ideeën de interessetypes Investigative en Artistic.  

Het RIASEC model werd later door Gati veranderd van een model bestaande uit zes 

types, tot een model bestaande uit acht types (Tracey, 2002). De zes types van Holland, de 



acht types van Gati en de twee dimensies van Prediger zijn eigenlijk conceptualisaties van 

dezelfde circumplex van interesses (Tracey, 2002). In figuur 1 (Tracey, 2002) wordt het totale 

model met de veranderingen weergegeven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figuur 1. Weergave vernieuwde model met de zes dimensies van Holland, de acht types van Gati en 

de twee assen van Prediger (Tracey, 2002).  

 

Tracey en Rounds (1996) vonden dat de zes en acht types niet alle dimensies van interesse 

omvatten. Uit hun onderzoek bleek dat de dimensie ‘interesse in prestige’ ook opgenomen 

diende te worden in de structuur voor interesses, waardoor de weergave van het model 

driedimensionaal werd. Prestige is een belangrijke factor die mensen gebruiken om 

verschillende beroepen met elkaar te vergelijken. Door de toevoeging van Prestige, ontstaat er 

een sferisch model voor interesse. De klassieke circumplex van interesse is in dit model het 

middelpunt, zoals het model weergegeven is in Figuur 1, en door toevoeging van de prestige 

dimensie ontstaat een bolvorm. Het model bestaat uiteindelijk uit de zes RIASEC types, de 



acht basis interesse schalen, de twee dimensies Mensen/Dingen en Data/Ideeën en Hoge en 

Lage Prestige. 

Uit de literatuur blijkt dat er voldoende validiteit is gevonden voor het sferisch model 

voor beroepsinteresse. Tracey en Rounds (1996) vinden ondersteuning voor het model. Het 

model is toegepast en heeft ondersteuning gevonden in Kroatië (Šverko, 2008), Servië 

(Hedrih, 2008), Ierland (Darcy, 2005), China (Long, Adams & Tracey, 2005) en Singapore 

(Caulum, Tracey, Gresham & McCarty, 2011). Tracey, Watanabe en Schneider (1997) 

hebben het model toegepast bij Japanse studenten. In dit onderzoek werden geen verschillen 

gevonden bij het sferisch model en het acht-type model, wel werden er verschillen gevonden 

bij het zes-type model, het model van Holland. Wilkins, Ramkissoon en Tracey (2013) 

hebben het model toepast op universitaire studenten uit de Cariben. Ook dit onderzoek heeft 

validiteit voor het model gevonden. Met uitzondering van het onderzoek van Tracey, 

Watanabe en Schneider (1997) werden er dus positieve resultaten gevonden, waaruit blijkt dat 

het sferisch model voor beroepsinteresse toepasbaar is in verschillende culturen. 

 

1.2 Zelf-ander beoordelingen bij interesses 

In de literatuur is al veel onderzoek gedaan naar zelf-ander beoordelingen voor 

persoonlijkheid, waarvoor de informatie werd verzameld op basis van karaktertrekken 

(Kenrick & Funder, 1988; Watson & Clark, 1991). Uit deze onderzoeken over zelf-ander 

beoordelingen naar persoonlijkheid is gebleken dat het belangrijk is dat de karaktertrekken 

goed zichtbaar zijn, en goed te beoordelen zijn voor anderen. Dit wordt ook wel ‘good traits’ 

genoemd (Funder, Kolar en Blackman, 1995). In het onderzoek van Nauta (2012) is voor het 

eerst onderzoek gedaan naar zelf-ander beoordelingen voor interesse. Waar de voorgaande 

onderzoeken op basis van persoonlijkheid gebruik maakte van de Big Five persoonlijkheden, 

is in het onderzoek van Nauta (2012) gebruik gemaakt van de RIASEC interesse types. De 



resultaten laten zien dat zelf-ander beoordelingen voor interesse vergelijkbare correlaties 

tonen als de zelf-ander beoordelingen voor persoonlijkheid. Volgens de onderzoeker komt dit 

doordat de karaktertrekken van interesses voldoen aan het criterium dat ze goed zichtbaar zijn 

en daarmee goed te beoordelen voor anderen, de ‘good traits’ (Funder et al, 1995).  

In het artikel van Nauta (2012) wordt verder beschreven dat de interessetypes Social 

en Realistic die vallen onder de eerste dimensie van Prediger, beter te observeren zijn dan de 

interessetypes die vallen onder de tweede dimensie Data/Ideeën. De interessetypes die vallen 

onder de tweede dimensie uiten zich meer in zelfreflectie en eenzame activiteiten, terwijl de 

interessetypes die vallen onder de eerste dimensie meer te maken hebben met sociale 

interactie. Daarom zijn de interesses rond Social en Realistic beter zichtbaar voor anderen dan 

de interesses rond Enterprising, Conventional, Investigative en Artistic. 

 

1.3 Acquaintanceship en zelf-ander verbintenis 

In het artikel van Funder, Kolar en Blackman (1995) wordt gesproken over het 

acquaintanceship-effect. Onder het acquaintanceship-effect kan worden verstaan dat wanneer 

mensen elkaar langer kennen, of de mogelijkheid hebben elkaar te observeren in meerdere 

situaties, de uitspraken over de ander zijn persoonlijkheid accurater zijn (Funder et al, 1995). 

Wanneer mensen elkaar observeren en interactie met elkaar hebben over een langere periode 

van tijd leren ze elkaar beter kennen, en neemt de acquaintanceship daarom toe. Dit effect 

heeft mogelijk ook invloed op de zelf-ander verbintenis voor interesse (Nauta, 2012). 

Interesses spelen een rol bij de studiekeuze van leerlingen, en ook ouders kunnen 

meewerken aan het studiekeuzeproces van hun kinderen. Uit het onderzoek van Lacante en 

collega’s (2001) komt naar voren, dat wanneer leerlingen hun studiekeuze met anderen 

bespreken hun kans van slagen in het hoger onderwijs groter is. Ook is uit onderzoek van 

Sebald (1989) gebleken dat kinderen zich wat betreft carrière keuzes meer binden aan het 



advies van hun ouders dan aan dat van vrienden. De rol van ouders bij studiekeuze is dus van 

groot belang. Op basis van de bevindingen van Sebald kan verwacht worden dat de 

verbintenis / relatie tussen de ouders en het kind invloed heeft op de interesse van het kind. In 

relatie tot acquaintanceship wordt verwacht dat bij een hoger acquaintanceship tussen de 

ouders en het kind, de interesse van het kind dichtbij dat van de ouders ligt, de ouder de 

interesse van het kind beter inschat en het kind de interesse van de ouder beter inschat. De 

volgende hypotheses zijn daarom opgesteld voor dit onderzoek:  

 

H1a: Bij een hoger acquaintanceship tussen de ouders en het kind, ligt de interesse van het 

kind zelf dichtbij dat van de ouders zelf. 

 

H1b: Bij een hoger acquaintanceship tussen de ouders en het kind, schat de ouder de interesse 

van het kind (anderbeoordeling vergeleken met zelfbeoordeling) beter in. 

 

H1c: Bij een hoger acquaintaneship tussen de ouders en het kind, schat het kind de interesse 

van de ouder (anderbeoordeling vergeleken met zelfbeoordeling) beter in. 

 

1.4 Socio-economische status en interesse 

Een andere variabele die invloed kan hebben op het studiekeuzeproces van leerlingen is de 

socio-economische status. Socio-economische status (SES) is een weergave van de objectieve 

sociale en economische positie van een individu of groep. Uit onderzoek van Lacante en 

collega’s (2001) is gebleken dat naarmate het opleidingsniveau van de ouders lager ligt en/of 

de student meer financiële moeilijkheden ervaart, de kans op uitval in het eerste jaar van het 

hoger onderwijs toeneemt. Studenten met een lagere SES kennen dus een hogere uitval dan 

studenten uit de middenklasse. Bradley en Corwyn (2002) beschrijven in hun onderzoek dat 



armoede en lage educatie van de ouders een associatie vertonen met lagere schoolprestaties en 

een lager IQ aan het einde van de kindertijd. Uit onderzoek van Nicaise, Bollens, Groenez, 

Verhaeghe en Ackaert (2000) blijkt dat hoe lager het gezinsinkomen ligt, des te kleiner de 

kans is dat men verder studeert. Wanneer men toch kiest om verder te studeren, wordt er 

eerder voor het hoger onderwijs gekozen, dan voor universitaire studies. 

Het gegeven dat een lager gezinsinkomen invloed heeft op het al dan niet verder 

studeren komt niet alleen voort uit de directe kosten van het verder studeren, maar ook uit de 

indirecte kosten. Gedurende de studietijd zullen er namelijk geen arbeidsinkomsten 

binnenkomen. Deze indirecte kosten kunnen daarom meespelen in de studiekeuze en het type 

onderwijs dat men kiest, bijvoorbeeld kortere en dus goedkopere opleidingen (Lacante et al, 

2001).  

Op basis van bovengenoemde theorie kan verwacht worden dat de socio-economische 

status van de ouders een relatie vertoont met de interesse en daarmee de studiekeuze van het 

kind. De interesse van het kind kan worden onderverdeeld in de acht basis interesseschalen en 

Hoge en Lage Prestige. De acht basis interesseschalen die worden gebruikt zijn: Social 

Facilitating, Managing, Business Detail, Data Processing, Mechanical, Nature/Outdoors, 

Artistic en Helping. Er wordt verwacht dat de socio-economische status van de ouders een 

positieve relatie vertoond met de interesseschalen Business Detail, Data Processing, 

Nature/Outdoors, Artistic en Hoge Prestige. Deze positieve relatie wordt verwacht, omdat 

deze interesseschalen beroepen bevatten waarvoor een hoge opleiding nodig is en veel 

verantwoordelijkheid. Met Lage Prestige wordt een negatieve relatie verwacht, omdat mensen 

niet graag beroepen uitvoeren waar geen of weinig status wordt verkregen. Tot slot wordt 

voor de interesseschalen Social Facilitating, Managing, Mechanical en Helping geen relatie 

verwacht. Deze interesseschalen omvatten vrij brede beroepen, waarvoor bij het ene beroep 

een hoge opleiding vereist is en bij het andere beroep een lage opleiding. Deze 



interesseschalen zijn dus te breed om een relatie voor te verwachten. Op basis hiervan is de 

volgende hypothese opgesteld: 

 

H2: De socio-economische status van de ouders vertoond een  relatie met interesse van het 

kind. Specifiek wordt verwacht dat de schalen Business Detail, Data Processing, Nature/ 

Outdoors, Artistic en Hoge Prestige positief samenhangen met SES, dat de schaal Lage 

Prestige negatief samenhangt met SES en dat SES niet gerelateerd is aan de schalen Social 

Facilitating, Managing, Mechanical en Helping. 

 

1.5  Geslacht ouders en interesse 

Het geslacht van de ouders is een andere factor die meespeelt in het studiekeuzeproces 

van een kind. In de literatuur wordt beschreven dat kinderen het gedrag van hun ouders van 

hetzelfde geslacht imiteren. In het artikel van Grusec (1992) wordt gesproken over de social 

learning theorie van Sears en Bandura. Volgens deze theorie worden kinderen aangemoedigd 

om ouders van hetzelfde geslacht te imiteren. In het artikel van Kohlberg (1968) wordt 

gesproken over de cognitive developmental theorie van Piaget. Deze theorie beweert dat 

kinderen er zelf in grote mate voor kiezen de ouders van hetzelfde geslacht te imiteren. Beide 

theorieën beweren dat de studiekeuze beïnvloed wordt door de karakteristieken van de ouders, 

en dat meiden hun moeder imiteren en jongens hun vader. Uit onderzoek van Traag en 

Siermann (2011) blijkt dat er een duidelijke relatie bestaat tussen het onderwijsniveau van 

vaders en zonen, vaders en dochters en tussen moeders en dochters. Voor zowel de zonen als 

dochters geldt dat naarmate de ouder hoger opgeleid is, het kind ook vaker een hoog 

onderwijsniveau heeft. Ook is er in dat onderzoek sprake van een samenhang tussen de 

onderwijsrichting van ouders en kinderen. Deze samenhang is het sterkst voor vaders en 

zonen, maar is ook aanwijsbaar bij moeders en dochters.  



Uit deze theorieën kan worden verwacht dat meiden dezelfde interesses als hun 

moeder hebben en jongens als hun vader.  

Hieruit volgt de hypothese: 

 

H3: Meiden hebben dezelfde interesses als hun moeder en jongens hebben dezelfde interesses 

als hun vader. 

2. Onderzoeksmethode 

 

2.1 Participanten en procedure 

De doelgroep voor dit onderzoek bestaat uit leerlingen van een middelbare school in de 

klassen 4/5 havo en 5/6 vwo en hun ouders. Allereerst zijn de leerlingen benaderd door een e-

mail via het netwerk van de school. De leerlingen staan met hun persoonlijke e-mailadres 

ingeschreven op een website waar zij informatie kunnen vinden over studiekeuzes. Voordat 

deze e-mail naar de leerlingen verstuurd werd, zijn eerst alle mentoren van de klassen op de 

hoogte gesteld van het onderzoek. Vervolgens heeft de onderzoeker een korte instructie over 

het onderzoek gegeven aan de leerlingen. Op de deelnemende middelbare school zijn 15 

klassen die binnen de doelgroep vallen. Het gaat hierbij om vijf klassen 4 havo, vier klassen 5 

havo, drie klassen 5 vwo en drie klassen 6 vwo. Uiteindelijk hebben dertien mentoren van 

dertien klassen medewerking verleend aan het onderzoek. In sommige klassen kregen de 

leerlingen direct de gelegenheid om in het computerlokaal de vragenlijst in te vullen en in 

andere klassen werd het als huiswerk opgegeven. Twee mentoren van twee klassen hebben 

aangegeven geen medewerking te willen verlenen aan het onderzoek wegens tijdgebrek en 

drukte. Voor het onderzoek zijn 337 leerlingen benaderd. In totaal hebben 182 leerlingen de 

complete vragenlijst ingevuld. 



Tijdens het invullen van de vragenlijst voor de leerlingen, werd er gevraagd naar het e-

mailadres van de ouders. Wanneer zij aangegeven hebben opgevoed te worden door twee 

ouders, is er zowel om het e-mailadres van de vader als van de moeder gevraagd. Een groot 

aantal leerlingen heeft deze vragenlijst ingevuld voor twee ouders. Terwijl het onderzoek 

vorderde, bleek dat leerlingen de vragenlijst heel erg lang vonden. De vragenlijst is daarom 

ingekort tot één ouder, ongeacht of de leerling opgevoed werd door twee ouders. De leerling 

kon nu tijdens het invullen van de vragenlijst kiezen of de vragenlijst ingevuld werd met of de 

vader of de moeder in gedachten. Uiteindelijk zijn er voor dit onderzoek 332 ouders benaderd. 

Om de ouders en hun kind aan elkaar te kunnen koppelen, hebben de ouders een unieke code 

gekregen. Bij het beginscherm van de vragenlijst werd om deze unieke code gevraagd. Voor 

84 leerlingen heeft één ouder de vragenlijst geheel ingevuld, voor 32 leerlingen hebben beide 

ouders de vragenlijst geheel ingevuld. 

 

2.2 Meetinstrumenten 

De relatie tussen de interesse van het kind en de interesse van de ouders is gemeten door het 

afnemen van een interessetest en een relatietest, samengevoegd in één digitale vragenlijst. Er 

was een aparte vragenlijst voor de studenten en de ouders. Zowel het kind als de ouders 

hebben de interessetest en relatietest ingevuld. De ouders en het kind hebben de interessetest 

eerst ingevuld voor hun eigen interesses (de zelfbeoordeling) en vervolgens hebben de 

ouders/het kind de interessetest ingevuld met de ander als referentiekader (de 

anderbeoordeling). 

Voor de interessetest is gebruik gemaakt van de verkorte Personal Globe Inventory 

(PGI-kort), die bestaat uit een aantal activiteiten. De relatietest, Personal Acquaintance 

Measure (PAM), is gebruikt om de onderlinge relatie tussen het kind en ouder te 

onderzoeken, en om te onderzoeken hoe nauw deze relatie tussen het tweetal is.  



Tijdens dit onderzoek werd er gekeken naar de relatie tussen de interesses van de 

ouders en het kind. Er is daarom gebruik gemaakt van een within-subject cross-sectional 

design, waarbij geen gebruik wordt gemaakt van een controlegroep. 

 

De PGI-kort (Tracey, 2002 & 2010) Om het sferische model voor interesse meetbaar te 

maken, werd de PGI (Personal Globe Inventory;Tracey, 2002) gecreëerd. Een test om de 

interesses van personen te meten. De test bestaat uit twee delen. Het ene deel bestaat uit 108 

beroepen en het andere deel bestaat uit 113 activiteiten, waarbij bij beide delen in twee keer 

een antwoord op een activiteit moet worden gegeven. Eenmaal hoe leuk ze de activiteit 

vinden en de andere maal hun zelfbeoordeelde competentie (Tracey, 2002).  

Om de duur van de vragenlijsten te verkorten, is een verkorte versie van de PGI 

ontwikkeld (Tracey, 2010). Deze versie bevat de meeste informatie van de originele PGI, 

maar dan in een korter formaat. De verkorte PGI is gebaseerd op de basis interesseschalen 

(Social facilitating, Managing, Business Detail, Data Processing, Mechanical, 

Nature/Outdoors, Artistic, en Helping) en Prestige in een hoge en lage mate. Hiernaast 

kunnen ook de RIASEC interessetypes worden gemeten en de dimensies van Prediger, 

namelijk Mensen/Dingen en Data/Ideeën.  

Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van de verkorte versie van de PGI. De verkorte 

PGI bestaat uit 40 verschillende activiteiten, waarbij twee keer een antwoord op een activiteit 

moet worden gegeven. Eenmaal hoe leuk de activiteit wordt gevonden op basis van een 7-

puntsschaal (1= totaal niet leuk, 7=heel leuk) en de andere maal de eigen competentie op 

basis van een 7-puntsschaal (1= kan ik niet, 7=kan ik heel goed). De PGI-kort geeft een score 

voor 23 interesseschalen. Deze 23 schalen bevatten de acht basis interesseschalen, de zes 

RIASEC types, Hoge en Lage Prestige en de vier dimensie scores die gecombineerd worden 



tot Mensen/Dingen, Data/Ideën en Prestige. De betrouwbaarheden van de PGI-kort liepen in 

dit onderzoek van α = 0.784 voor Social Facilitating tot α =  0.933 voor Artistic. 

 

De PAM (Starzyk, 2006) Om de kwaliteit van de relatie tussen de ouder en het kind in kaart te 

brengen is gebruik gemaakt van de Personal Acquaintance Measure (PAM), waarmee de 

acquaintanceship kan worden gemeten. Deze test kijkt naar de onderlinge relatie tussen het 

kind en de ouder, en hoe nauw de relatie tussen het tweetal is. De PAM bestaat uit 18 items, 

onderverdeeld in een zestal factoren: hoe lang het acquaintanceship al duurt, hoe vaak zij 

interactie hebben met elkaar, kennis van elkaars doelen, lichamelijke intimiteit, 

zelfopenbaring en de gemeenschappelijkheid van elkaars sociale netwerk. Met deze test kan 

een score behaald worden tussen de 0 en 72. Des te hoger de score, des te sterker de relatie 

tussen het tweetal (Starzyk, Holden, Fabrigar & MacDonald, 2006). De items worden 

beantwoord aan de hand van een  5-puntsschaal (1= zeer oneens, 5= zeer eens). Voor dit 

onderzoek zijn niet alle zes factoren van belang, en is alleen gebruik gemaakt van de kennis 

van elkaars doelen en zelfopenbaring. Hierdoor kon een score behaald worden tussen de 0 en 

30. Des te hoger de score, des te sterker de relatie tussen het tweetal (Starzyk et al, 2006). Uit 

het onderzoek van Starzyk en collega’s (2006) is gebleken dat de test betrouwbaar is en de 

acquaintance op een valide manier meet. De betrouwbaarheden van de PAM  in dit onderzoek 

was voor de beoordeling van kind over ouder α = 0.791 en voor de beoordeling van ouder 

over kind α =  0.784. 

 

De IOS (Aron, Aron & Smollan, 1992) Niet alleen acquaintanceship kijkt naar de onderlinge 

relatie tussen een tweetal. In aanvulling op de PAM is de  IOS-schaal (inclusion of the other 

in the self) toegevoegd aan de vragenlijst. Hierbij worden respondenten gevraagd om uit 

zeven pictogrammen het plaatje te selecteren dat de relatie het beste beschrijft. In ieder plaatje 



worden twee cirkels getoond, die iedere keer een andere overlap tussen twee personen laten 

zien. Het eerste pictogram geeft nauwelijks een relatie weer en het laatste pictogram een hele 

nauwe relatie (Aron et al, 1992). Omdat de IOS bestaat uit één item kan er geen 

betrouwbaarheid worden berekend. De correlatie met de PAM was voor de beoordeling van 

het kind over de ouder r = 0.489 en voor de beoordeling van de ouder over het kind r = 0.374. 

 

SES Om de socio-economische status (SES) te meten zijn er een aantal extra vragen aan de 

vragenlijst toegevoegd met betrekking tot de SES. Om deze status goed in kaart te kunnen 

brengen, zijn er vragen toegevoegd met betrekking tot het opleidingsniveau, de 

beroepssituatie en het bruto maandsalaris van de ouder. Het opleidingsniveau is gevraagd 

door te vragen naar het hoogst behaalde diploma. Voor de beroepssituatie is er een vraag 

toegevoegd over de activiteit van de respondent op de arbeidsmarkt. De ouder kon hier een 

keuze kunnen maken tussen ‘aan het werk’, ‘een opleiding’, ‘beide’ of ‘geen van beide’. 

Wanneer de ouder heeft aangegeven aan het werk te zijn of heeft gekozen voor ‘beide’, 

worden er vragen gesteld over de huidige beroepssituatie. Betreffende het inkomen is er een 

open vraag toegevoegd, die geheel vrijwillig is, waarin wordt gevraagd naar het bruto 

maandsalaris van de ouder.  

Op basis van de gegeven antwoorden kan de ouder ingedeeld worden aan de hand van het 

Erikson-Goldthorpe schema (Erikson & Goldthorpe, 2002). In dit schema kunnen beroepen 

ingedeeld worden op socio-economische status. Op deze manier kunnen we kijken in welke 

klasse het gezin zich bevindt.  

 

2.3 Analyseplan  

De eerste hypothese is onderverdeeld in drie delen. Het eerste deel van de hypothese kijkt 

naar de interesse van het kind zelf en de interesse van de ouder zelf, en brengt dit in verband 



met acquaintanceship. Er wordt verwacht dat wanneer de acquaintanceship hoger ligt tussen 

de ouders en het kind, de interesse van het kind ook dichter bij de interesse van de ouders ligt. 

Om dit te onderzoeken wordt een verschilscore berekend tussen de interesseschalen van de 

ouder en van het kind. Des te hoger de score, des te groter het verschil in interesse tussen 

ouder en kind. Deze verschilscore in interesse is de afhankelijke variabele, en zal in verband 

worden gebracht met de onafhankelijke variabele acquaintanceship, zoals gemeten met de 

PAM en de IOS. Acquaintanceship is onderverdeeld in twee onafhankelijke variabelen, 

namelijk de acquaintanceship van het kind over de ouder en de acquaintanceship van de 

ouder over het kind. Om het eerste gedeelte van hypothese 1 te toetsen zal er een 

regressieanalyse worden uitgevoerd. In deze regressieanalyse is de verschilscore in interesse 

de afhankelijke variabele en zijn de twee acquaintanceship-variabelen onafhankelijk. Deze 

hypothese zal daarnaast ook worden getest door de verschilscore te vervangen door een 

profielcorrelatie. 

Bij een profielcorrelatie worden twee interesseprofielen met elkaar vergeleken. Op 

basis van de overlap tussen de 23 interesseschalen van de twee verschillende profielen wordt 

de totale overlap tussen twee profielen berekend (Furr, 2008).  

Een profiel kan beoordeeld worden op  basis van normativeness en distinctiveness. 

Wanneer een profiel beoordeeld wordt op basis van normativeness, wordt het vergeleken met 

een gemiddeld profiel. Bij beoordeling op basis van distinctiveness wordt de overeenkomst 

tussen de unieke aspecten van twee profielen als tweetal met elkaar vergeleken (Furr, 2008). 

In de analyses met profielcorrelaties wordt gekeken naar de distinctiveness van de 

interesseprofielen, waarvan de overeenkomst zal worden weergegeven op basis van 

Distinctive Similarity. Distinctive Similarity geeft de overeenkomst weer tussen de 

zelfperceptie van een persoon en de anderbeoordeling. In deze analyse worden er drie 

tweetallen gemaakt, namelijk de zelfbeoordeling van de ouder en de anderbeoordeling van het 



kind over de ouder, de zelfbeoordeling van het kind en de anderbeoordeling van de ouder over 

het kind, en de zelfbeoordeling van het kind en de zelfbeoordeling van de ouder. De 

uitkomsten worden weergegeven in correlatie, en lopen daarom van -1 tot +1. Wanneer het 

getal dicht bij -1 ligt, lopen de profielen sterk uiteen en wanneer het dicht bij +1 ligt, komen 

de profielen heel sterk met elkaar overeen.  

De Distinctive Similarity wordt berekend door de zelfbeoordeling minus de 

normatieve zelfbeoordeling, en de anderbeoordeling minus de normatieve anderbeoordeling. 

Hier komen twee getallen uit, een distinctive zelfbeoordeling en een distinctive 

anderbeoordeling. Met deze getallen wordt de distinctive similarity correlatie berekend (Furr, 

2008).  

Het tweede deel van de eerste hypothese (hypothese 1b) kijkt naar hoe het kind de 

interesse van de ouder inschat en het derde deel (hypothese 1c) kijkt naar hoe de ouder de 

interesse van het kind inschat. Beide worden in verband gebracht met acquaintanceship. Er 

wordt verwacht dat wanneer de acquaintanceship hoger ligt tussen de ouders en het kind, het 

kind de interesse van de ouder beter inschat en de ouder de interesse van het kind beter 

inschat. Om dit te onderzoeken zal voor hypothese 1b een verschilscore in interesse berekend 

worden tussen de interesse van het kind zelf en hoe de ouder de interesse van het kind 

ingeschat heeft. Voor hypothese 1c wordt er een verschilscore in interesse berekend tussen de 

interesse van de ouder zelf en hoe het kind de interesse van de ouder ingeschat heeft. Je hebt 

daarmee twee aparte verschilscores in interesse, één voor hypothese 1b en één voor hypothese 

1c. Deze scores worden vervolgens in verband gebracht met de onafhankelijke variabele 

acquaintanceship. Acquaintanceship is onderverdeeld in twee onafhankelijke variabelen, 

namelijk de acquaintanceship van het kind over de ouder en de acquaintanceship van de 

ouder over het kind. Om hypothese 1b en 1c te toetsen, zullen er regressieanalyses uitgevoerd 

worden. In de analyse voor hypothese 1b zal de verschilscore tussen de interesse van het kind 



zelf en de inschatting van de ouder over de interesse van het kind in verband worden gebracht 

met de twee onafhankelijke variabelen acquaintanceship. In de analyse voor hypothese 1c zal 

de verschilscore tussen de interesse van de ouder zelf en de inschatting van het kind over de 

interesse van de ouder in verband worden gebracht met de twee onafhankelijke variabelen 

acquaintanceship. Tenslotte zullen deze regressieanalyses ook worden getest door de 

verschilscores te vervangen door profielcorrelaties. 

Hypothese 2 verwacht dat de socio-economische status (SES) van de ouders een 

relatie vertoont met de interesse van het kind. Om de socio-economische status aan te tonen, 

wordt er gebruik gemaakt van het opleidingsniveau en het beroep van de ouders. Het beroep 

wordt ingedeeld in klassen door middel van het Erikson-Goldthorpe schema.  

Opleidingsniveau en beroep worden samengevoegd tot één variabele. Voor kinderen 

waarvan beide ouders de vragenlijst hebben ingevuld, wordt een gemiddelde genomen van de 

SES van beide ouders. De interesse van het kind bestaat uit 23 schalen. Deze 23 schalen 

bevatten de acht basis interesseschalen, de zes RIASEC types, Hoge en Lage Prestige, de vier 

dimensiescores, de vier dimensiescores gecombineerd tot Mensen/Dingen, Data/Ideën en 

prestige (Tracey, 2010). Omdat veel van deze schalen overlappend zijn, is er voor gekozen 

om bij deze hypothese alleen gebruik te maken van de acht basis interesseschalen en Hoge en 

Lage Prestige. Op deze manier wordt de SES in verband gebracht met 10 interesseschalen. De 

SES is hierbij de onafhankelijke variabele en de interesseschalen zijn de afhankelijke 

variabelen. Om deze hypothese te toetsen wordt een lineaire regressieanalyse uitgevoerd. 

Aangezien het bij deze hypothese alleen om de interesse van het kind gaat, wordt er geen 

vergelijking gemaakt tussen twee interesseprofielen.  

Bij de laatste hypothese, hypothese 3, wordt verwacht dat meiden dezelfde interesses 

hebben als hun moeder en jongens als hun vader. Om dit aan te kunnen tonen wordt er een 

verschilscore berekend tussen de interesse van het kind zelf en de interesse van de ouder zelf. 



Des te hoger de score, des te groter het verschil in interesse tussen ouder en kind. Bij deze 

hypothese wordt verwacht dat de verschillen tussen vader en zoon minder groot zijn dan 

tussen vader en dochter, en dat de verschillen tussen moeder en dochter minder groot zijn dan 

tussen moeder en zoon. Om dit te kunnen onderzoeken wordt er gebruik gemaakt van een 

univariate variantieanalyse. Op deze manier kan de verschilscore in interesse vergeleken 

worden met beide geslachten van het kind en beide geslachten van de ouder. Deze hypothese 

zal daarnaast ook worden getest door de verschilscore te vervangen door een profielcorrelatie. 

 

3. Resultaten analyse  

 

Om een overzicht te geven van de resultaten van het onderzoek, zijn in tabel 1 een aantal 

gegevens weergegeven. Om het overzichtelijk te houden worden in deze tabel tien van de 23 

interesseschalen weergegeven. De keuze voor deze tien interesseschalen is gemaakt, omdat de 

overige dertien interesseschalen worden berekend aan de hand van deze interesseschalen. In 

de eerste rijen zijn de resultaten te zien van de interesse van het kind zelf. De interesseschalen 

in combinatie met geslacht en leeftijd geven de correlatie weer. De laatste waarden in een rij 

geven de betrouwbaarheid weer van de interesseschalen bij de interesse van het kind zelf. 

In de volgende rijen gaat het om de beoordeling van het kind over de ouder. De eerste drie 

kolommen laten de correlatie zien tussen de interesseschalen, en de laatste kolom toont de 

betrouwbaarheid van de interesseschalen bij de kind-ouderbeoordeling. 

Vervolgens wordt in de daaropvolgende tien rijen de beoordeling van de ouder zelf getoond. 

Hierbij tonen de eerste vier kolommen de correlatie, en de laatste kolom de betrouwbaarheid 

op de interesseschalen bij de ouderbeoordeling. Tot slot laten de laatste tien rijen de ouder-

kindbeoordeling zien, waarbij de eerste vijf kolommen de correlatie weergeven en de laatste 

kolom de betrouwbaarheid op de interesseschalen bij de ouder-kindbeoordeling. 



De gemiddelde leeftijd van de kinderen is 16.7 jaar (SD=0.94), de gemiddelde leeftijd 

van de ouders is 48.56 (SD=4.89). 

 

Tabel 1 

Correlaties en betrouwbaarheden zelf- en anderbeoordelingen. 

     Kind Ouder 

  Interesseschalen Geslacht Leeftijd Zelf  Ouder Zelf Kind 

Kind Zelf Social Facilitating .291** .015 .821    

  Managing -.090 .039 .854    

  Business Detail -.268** .015 .912    

  Data Processing -.554** .103 .858    

  Mechanical -.457** .095 .882    

  Nature/ Outdoors -.207** .105 .851    

  Artistic .246** -.040 .911    

  Helping .567** -.018 .847    

  High prestige -.004 .127 .870    

  Low prestige -.333** .105 .837    

Kind Ouder Social Facilitating .057 -.043 .544** .877   

  Managing -.045 -.034 .342** .875   

  Business Detail -.143* -.001 .212** .907   

  Data Processing -.253** .059 .457** .877   

  Mechanical -.125 .052 .341** .926   

  Nature/ Outdoors -.125 .049 .536** .884   

  Artistic .033 -.019 .509** .933   

  Helping .133 -.035 .453** .891   

  High prestige -.30 .092 .555** .873   

  Low prestige -.139 .035 .508** .894   

Ouder Zelf Social Facilitating .336** -.235** .333** .289** .784  

  Managing -.003 -.028 .147 .259** .804  

  Business Detail -.086 .071 -.019 .381** .858  

  Data Processing -.513** .222* .123 .405** .856  

  Mechanical -.661** .284** .117 .370** .934  

  Nature/ Outdoors -.202* .191 .359** .342** .843  

  Artistic .023 -.041 .205* .451** .903  

  Helping .473** -.343** .175 .402** .808  

  High prestige -.152 .213* .306** .298** .844  

  Low prestige -.538** .134 .201* .339** .851  

Ouder Kind Social Facilitating .142 -.206* .659** .272** .648** .878 

  Managing .079 -.138 .490** .112 .437** .876 

  Business Detail .008 -.083 .496** .079 .191* .914 

  Data Processing -.187* .122 .458** .270** .423** .880 

  Mechanical -.163* .194* .506** .154 .437** .908 

  Nature/ Outdoors -.081 .42 .571** .427** .577** .871 

  Artistic .007 -.007 .559** .345** .523** .932 

  Helping .158 -.199* .580** .249** .521** .865 

  High prestige -.040 .002 .573** .316** .495** .853 

  Low prestige -.186* .101 .286** .156 .547** .860 

Noot. Betrouwbaarheden staan cursief weergegeven op de diagonaal. Voor geslacht: 1= man  en 2 = vrouw. 

** p < 0.01, * p < 0.05 



 

In dit hoofdstuk zullen de regressieanalyses uitgevoerd worden door middel van twee 

analyses. De eerste analyse gebruikt als afhankelijke variabele de verschilscore in interesse, 

en de tweede analyse gebruikt als afhankelijke variabele een profielcorrelatie in interesse. 

Tijdens het berekenen van de profielcorrelatie bleek dat sommige gegevens van respondenten 

niet bruikbaar waren, hierdoor zal er gewerkt worden met minder respondenten. De 

gemiddelde profielcorrelatie voor het kind zelf en de ouder over het kind is M = .5547, voor 

de ouder zelf en het kind over de ouder is M = .6231 en voor het kind zelf en de ouder zelf is 

M = .2045. 

 

3.1 Acquaintanceship en interesse 

De eerste hypothese verwacht dat bij een hoger acquaintanceship tussen de ouders en het 

kind, de interesse van het kind dichtbij dat van de ouders ligt (Hypothese 1a). Deze hypothese 

wordt getest door middel van twee analyses. In de eerste analyse wordt als afhankelijke 

variabele de verschilscore in interesse gebruikt, en in de tweede analyse wordt als 

afhankelijke variabele een profielcorrelatie in interesse gebruikt. Allereerst zullen de 

resultaten van de verschilscore in interesse besproken worden en vervolgens de resultaten van 

de profielcorrelatie.  

Een verschilscore in interesse wordt berekend tussen de interesse van het kind zelf en 

de interesse van de ouder zelf. Bij de acquaintanceship van het kind over de ouder (β  = .005, 

t = .411, p = .682) en bij de acquaintanceship van de ouder over het kind (β  = .006, t = .520, 

p = .604) is er geen relatie met de verschilscore in interesse. Op basis van de verschilscore in 

interesse, heeft acquaintanceship geen relatie met de interesse tussen de ouders en het kind.  

Betreffende de interesse tussen het kind en de ouder kan slechts 0,4% verklaard worden door 

de acquaintanceship (R²=.004).  



In de tweede analyse wordt een profielcorrelatie in interesse berekend tussen de 

interesse van het kind zelf en de interesse van de ouder zelf.  Op basis van profielcorrelatie is 

er bij de acquaintanceship van het kind over de ouder (β = -.008, t = -.839, p = .403) en bij de 

acquaintanceship van de ouder over het kind (β = .003, t = .029, p = .748) geen relatie met 

interesse. De acquaintanceship heeft daarom geen relatie met de interesse tussen de ouders en 

het kind. Betreffende de interesse tussen het kind en de ouder kan 0,5% verklaard worden 

door de acquaintanceship (R²=.005). Hypothese 1a wordt daarom zowel op basis van 

verschilscore in interesse als op basis van profielcorrelatie verworpen. 

In het tweede deel van de eerste hypothese wordt verwacht dat bij een hoger 

acquaintanceship tussen de ouders en het kind, de ouder de interesse van het kind beter 

inschat (Hypothese 1b). Deze hypothese wordt getest door middel van twee analyses. In de 

eerste analyse wordt de verschilscore in interesse als afhankelijke variabele gebruikt, en in de 

tweede analyse wordt een profielcorrelatie in interesse als afhankelijke variabele gebruikt. 

Allereerst zullen de resultaten van de verschilscore in interesse besproken worden en 

vervolgens de resultaten van de profielcorrelatie.  

Een verschilscore in interesse wordt berekend tussen de interesse van het kind zelf en 

hoe de ouder de interesse van het kind heeft ingeschat. In deze analyse heeft acquaintanceship 

van het kind over de ouder (β  = .013, t = 1.210, p = .228) en acquaintanceship van de ouder 

over het kind (β  = .008, t = .795, p = .428) geen relatie met het verschil in interesse tussen de 

interesse van het kind zelf en de inschatting van de ouder over het de interesse van het kind. 

Betreffende het verschil tussen de interesse van het kind en de inschatting van de ouder over 

het kind kan 2,0% verklaard worden door de acquaintanceship (R²=.020).  

In de tweede analyse wordt er een profielcorrelatie in interesse berekend tussen de 

interesse van het kind zelf en hoe de ouder de interesse van het kind heeft ingeschat. Hierbij 

hebben acquaintanceship van het kind over de ouder (β = -.005, t = -.640, p = .523) en 



acquaintanceship van de ouder over het kind (β = -.008, t = -1.050, p = .295) geen relatie met 

de profielcorrelatie in interesse tussen de interesse van het kind zelf en de inschatting van de 

ouder over de interesse van het kind. Betreffende het verschil tussen de interesse van het kind 

en de inschatting van de ouder over de interesse van het kind kan 1,5% verklaard worden door 

de acquaintanceship (R²= .015). Aan de hand van beide analyses op basis van verschilscore in 

interesse en profielcorrelatie kan geconcludeerd worden dat Hypothese 1b moet worden 

verworpen. 

In het derde deel van de eerste hypothese wordt verwacht dat bij een hoger 

acquaintanceship tussen de ouders en het kind, het kind de interesse van de ouder beter 

inschat (Hypothese 1c). Deze hypothese wordt getest door middel van twee analyses. In de 

eerste analyse wordt de verschilscore in interesse als afhankelijke variabele gebruikt, en in de 

tweede analyse wordt een profielcorrelatie in interesse als afhankelijke variabele gebruikt. 

Allereerst zullen de resultaten van de verschilscore in interesse besproken worden en 

vervolgens de resultaten van de profielcorrelatie.  

Een verschilscore in interesse wordt berekend tussen de interesse van de ouder zelf en 

hoe het kind de interesse van de ouder ingeschat heeft. In de analyse hebben acquaintanceship 

van het kind over de ouder (β = .002, t = .169, p = .866) en acquaintanceship van de ouder 

over het kind (β = .000, t = .033, p = .974) eveneens geen relatie met het verschil in interesse 

tussen de ouder zelf en de inschatting van het kind over de ouder. Betreffende het verschil in 

interesse van de  ouder en de inschatting van het kind over de interesse van de ouder, kan 0% 

verklaard worden door de acquaintanceship (R²=.000).  

In de tweede analyse wordt een profielcorrelatie in interesse berekend tussen de 

interesse van de ouder zelf en hoe het kind de interesse van de ouder heeft ingeschat.  Hierbij 

hebben acquaintanceship van het kind over de ouder (β = -.007, t = -1.029, p = .305) en 

acquaintanceship van de ouder over het kind (β = -.002, t = -.309, p = .758) eveneens geen 



relatie met het verschil in interesse tussen de ouder zelf en de inschatting van het kind over de 

ouder. Betreffende de interesse van de ouder en de inschatting van het kind over de ouder, kan 

1% verklaard worden door de acquaintanceship (R²= .010). Aan de hand van deze analyses 

op basis van zowel verschilscore in interesse als profielcorrelatie kan geconcludeerd worden 

dat Hypothese 1c moet worden verworpen. 

 

3.2 Socio-economische status en interesse 

De tweede hypothese voorspelt dat de socio-economische status (SES) van de ouders een 

relatie vertoont met de interesse van het kind. Specifiek wordt verwacht dat de schalen 

Business Detail, Data Processing, Nature/ Outdoors, Artistic en Hoge Prestige positief 

samenhangen met SES, dat de schaal Lage Prestige negatief samenhangt met SES en dat SES 

niet gerelateerd is aan de schalen Social Facilitating, Managing, Mechanical en Helping. Om 

dit te onderzoeken wordt de SES in verband gebracht met tien interesseschalen. Er worden 

tien analyses uitgevoerd om de hypothese te onderzoeken, waarbij de interesseschalen de 

afhankelijke variabelen zijn en SES de onafhankelijke variabele is. Bij de SES is er op de 

eerste interesseschaal Social Facilitating (β = -.082, t = -2.044, p = .043) een kleine negatieve 

significante relatie. SES heeft op de interesseschaal Managing (β = .035, t = .798 , p =.427) 

een kleine positieve relatie, maar is niet significant. Voor de interesseschaal Business Detail 

(β = .030, t = .586 , p =.559) is er een kleine positieve relatie, maar is niet significant. De 

interesseschaal Data Processing (β = .030, t = .725 , p =.470) heeft een kleine positieve 

relatie, maar is niet significant. De interesseschaal Mechanical (β = .033, t = .782 , p =.436) 

heeft een kleine positieve relatie, maar is niet significant. De interesseschaal Nature/Outdoors 

(β = .025, t = .537 , p =.593) heeft een kleine positieve relatie, maar is niet significant. De 

interesseschaal Artistic (β = -.036, t = -.653 , p =.515) heeft een kleine negatieve relatie, maar 

is niet significant.. De interesseschaal Helping (β = -.136, t = -2.958 , p =.004) heeft een 



kleine negatieve significante relatie. Tot slot de schalen prestige, waarbij High Prestige (β = 

.063, t = 1.286 , p =.201) een kleine positieve relatie heeft en niet significant is en Low 

Prestige (β = .026, t = .628 , p =.531) ook een kleine positieve relatie heeft en niet significant 

is. In tabel 2 zijn voor alle schalen de correlatie, Beta en R square weergegeven, waarin te 

zien is dat de correlatie en de Beta voor alle schalen vrij laag liggen. Ook de R square ligt vrij 

laag. Dit wil zeggen dat de SES bijna geen relatie vertoont met de interesse van het kind. Er 

kan daarom geconcludeerd worden dat Hypothese 2 moet worden verworpen. 

 

Tabel 2 

Invloed van SES op de interesseschalen, weergegeven in correlatie, R square en Beta. 

 

Interesseschalen 

  

SES 

R R² β 

Social Facilitating .191 .037 -.082* 

Managing .076 .006 .035 

Business detail .056 .003 .030 

Data Processing .069 .005 .030 

Mechanical .074 .006 .033 

Nature/outdoors .051 .003 .025 

Artistic .062 .004 -.036 

Helping .271 .074 -.136** 

High prestige .122 .015 .063 

Low prestige .060 .004 .026 

*p<0.05, **p<0.01 

 

3.3 Imitatie en interesse 

De laatste hypothese, hypothese 3, verwacht dat meiden dezelfde interesses hebben als hun 

moeder en jongens als hun vader. Deze hypothese wordt getest door middel van twee 

analyses. In de eerste analyse wordt de verschilscore in interesse gebruikt, en in de tweede 

analyse wordt een profielcorrelatie in interesse gebruikt. Allereerst zullen de resultaten van de 

verschilscore in interesse besproken worden en vervolgens de resultaten van de 

profielcorrelatie.  



Voor de eerste analyse wordt een verschilscore in interesse berekend tussen de 

interesse van het kind zelf en de interesse van de ouder zelf. In tabel 3 is te zien hoe de 

verdeling is tussen de ouders en het kind. Er zijn 26 tweetallen vader en zoon en 64 tweetallen 

moeder en dochter. Aan het gemiddelde is te zien, dat het gemiddelde tussen vader en zoon 

een stuk lager ligt dan het gemiddelde tussen vader en dochter. Dit wil zeggen dat de 

verschilscore in interesse bij vader en zoon minder ver uit elkaar ligt. Op basis van interesse 

lijken vader en zoon dus meer op elkaar dan vader en dochter.  Bij moeder en dochter ligt het 

verschil ook een stuk lager dan het gemiddelde tussen moeder en zoon. Hieruit kunnen we 

indiceren dat de interesse van de moeder en dochter dichter bij elkaar ligt dan de interesse 

tussen moeder en zoon. 

Tabel 3 

Verdeling in geslacht tussen ouders en het kind en verdeling van het gemiddelde (M). 

Geslacht Ouder Geslacht Kind M N 

Vader Jongen 1.474 26 

 Meisje 2.081 32 

 Totaal  58 

Moeder Jongen 1.871 26 

 Meisje 1.498 64 

 Totaal  90 

 

In figuur 2 worden de verschillen tussen ouders en hun kinderen van verschillende geslachten 

duidelijk weergegeven. Het tweetal vader en zoon wordt links onderaan weergegeven. Het 

gemiddelde verschil in interesse is hierbij laag in vergelijking met rechtsboven, waar het 

verschil in interesse tussen vader en dochter wordt weergegeven. Rechts onderaan wordt het 

tweetal moeder en dochter weergegeven. Ook hierbij is het gemiddelde verschil in interesse 

een stuk lager in vergelijking met het verschil tussen moeder en zoon linksboven. De 

correlatie in interesse in vergelijking met geslacht van de ouder en van het kind is significant 

(p<0.01).  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2. Vergelijking geslacht ouder en kind met interesse. 

 

Voor de tweede analyse wordt een profielcorrelatie in interesse berekend tussen de interesse 

van het kind zelf en de ouders zelf. In tabel 4 is te zien hoe de verdeling is tussen de ouders en 

het kind op basis van profielcorrelatie. Er zijn 24 tweetallen vader en zoon en 58 tweetallen 

moeder en dochter. Aan het gemiddelde is te zien, dat tussen vader en zoon de gemiddelde 

correlatie een stuk hoger ligt dan het gemiddelde tussen vader en dochter. Dit wil zeggen dat 

het profiel tussen vader en zoon op basis van interesse dichterbij elkaar ligt, dan tussen vader 

en dochter. Bij moeder en dochter is de gemiddelde correlatie ook een stuk hoger dan tussen 

moeder en zoon. Hieruit kunnen we indiceren dat de interesse van moeder en dochter 

dichterbij elkaar ligt dan de interesse tussen moeder en zoon. 

 



Tabel 4 

Verdeling in geslacht tussen ouders en het kind en verdeling van het gemiddelde (M) op basis van 

profielcorrelatie. 

Geslacht Ouder Geslacht Kind M N 

Vader Jongen .4492 24 

 Meisje -.0112 29 

 Totaal  53 

Moeder Jongen -.0007 26 

 Meisje .3059 58 

 Totaal  84 

 

In figuur 3 wordt het verschil duidelijk weergegeven. Het tweetal vader en zoon wordt links 

bovenaan weergegeven, de gemiddelde correlatie is hierbij hoog in vergelijking met 

rechtsonder. Dit is de correlatie tussen vader en dochter, die een stuk lager ligt. Rechts 

bovenaan wordt het tweetal moeder en dochter weergegeven, ook hierbij is de gemiddelde 

correlatie een stuk hoger in vergelijking met linksonder, waar de correlatie tussen moeder en 

zoon wordt weergegeven. De correlatie in interesse in vergelijking met geslacht van de ouder 

en van het kind is significant (p< 0.01). Hieruit kunnen we concluderen dat hypothese 3 op 

basis van zowel verschilscore in interesse als profielcorrelatie kan worden aanvaard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figuur 3. Vergelijking geslacht ouder en kind met interesse op basis van profielcorrelatie. 

4. Discussie 

 

In dit onderzoek is gekeken naar de interesse van het kind, de ouders, hoe het kind de 

interesses van de ouders in kan schatten en hoe de ouders de interesses van het kind in kunnen 

schatten. In het eerste gedeelte van het onderzoek is interesse in verband gebracht met 

acquaintanceship. Onder acquaintanceship wordt verstaan dat mensen elkaar beter leren 

kennen wanneer zij elkaar observeren en interactie met elkaar hebben over een langere 

periode van tijd. Er werd verwacht dat bij een hoger acquaintanceship de interesse van het 

kind dichtbij dat van de ouders zou liggen, de ouder de interesse van het kind beter in zou 

kunnen schatten en het kind de interesse van de ouder beter in zou kunnen schatten. Al deze 

verwachtingen zijn verworpen: acquaintanceship blijkt geen enkele significante relatie te 

hebben met de interesse van het kind en de ouders. Een mogelijke verklaring voor deze 

uitkomst kan worden gevonden in de omgeving waarin het kind opgroeit. De interesses 

worden niet alleen ontwikkeld bij de ouders thuis, het kind bevindt zich ook bij vrienden, 

wordt beïnvloed door de media en is het grootste gedeelte van de dag op school aanwezig. Dit 

zijn allemaal factoren die invloed kunnen hebben op de interesse van het kind, waardoor 

acquaintanceship mogelijk geen significante relatie heeft met de overeenkomst in interesse 

tussen de ouders en het kind. 

Een andere verklaring zou kunnen zijn dat de ouders de interesses van hun kind goed 

kunnen inschatten, en het kind de interesse van de ouders goed kan inschatten. De variabele 

interesse is in dit onderzoek gemeten aan de hand van een verschilscore in interesse en een 

profielcorrelatie. In het onderzoek is gekeken of acquaintanceship een relatie vertoont met 

deze variabelen. Wanneer de ouders en het kind de interesses van elkaar goed in kunnen 



schatten, hoeft de relatie nog niet goed te zijn. De testgroep is een vrij homogene groep. De 

leden uit deze groep hebben veel contact met elkaar. Het is goed mogelijk dat er andere 

resultaten worden verkregen wanneer de relatietest bij een vervolgonderzoek wordt ingezet bij 

een groep mensen die minder contact met elkaar hebben.   

Op basis van eerdere onderzoeken van Lacante en collega’s (2001) en Nicaise, Bollens, 

Groenez, Verhaeghe en Ackaert (2000) werd verwacht dat socio-economische status van de 

ouders een relatie vertoont met de interesse van het kind. Specifiek werd verwacht dat de 

schalen Business Detail, Data Processing, Nature/ Outdoors, Artistic en Hoge Prestige 

positief samenhangen met SES, dat de schaal Lage Prestige negatief samenhangt met SES en 

dat SES niet gerelateerd is aan de schalen Social Facilitating, Managing, Mechanical en 

Helping.  

Uit de analyse is gebleken dat deze hypothese verworpen moet worden en dat de socio-

economische status van de ouders geen significante relatie vertoont met de interesses van het 

kind. Specifiek is gebleken dat de relatie tussen socio-economische status en Social 

Facilitating, Artistic en Helpting negatief zijn. De relatie tussen socio-economische status en 

de andere interesseschalen Managing, Business Detail, Data Processing, Mechanical, 

Nature/Outdoors, Hoge Prestige en Lage Prestige zijn positief. In dit onderzoek is 

studiekeuze gemeten aan de hand van interesse, aangezien de respondenten leerlingen zijn uit 

4/5 havo en 5/6 vwo. Deze leerlingen hebben nog geen daadwerkelijke studiekeuze gemaakt, 

waardoor dit ook niet kan worden gemeten. Er is een mogelijkheid dat wanneer hetzelfde 

onderzoek uitgevoerd wordt, wanneer de daadwerkelijke studiekeuze gemaakt is, deze 

hypothese wel van kracht is. Zoals bij de eerdere hypothese ook is genoemd, hebben niet 

alleen de ouders invloed op interesse, maar zijn er ook andere factoren die meespelen. De  

mogelijkheid bestaat dat er wel een invloed aanwezig is wanneer de socio-economische 



status, in verband gebracht wordt met de interesse van het kind in combinatie met de andere 

factoren. 

In de literatuur wordt beschreven dat kinderen het gedrag van hun ouders van 

hetzelfde geslacht imiteren. Op basis van de social learning theorie (Grusec, 1992) worden 

kinderen aangemoedigd om ouders te imiteren van hetzelfde geslacht en op basis van de 

cognitive developmental theorie (Kohlberg, 1968) wordt beweert dat kinderen er zelf in grote 

mate voor kiezen de ouders van hetzelfde geslacht te imiteren. Beide theorieën beweren dat de 

studiekeuze beïnvloed wordt door de karakteristieken van de ouders, en dat meiden hun 

moeder imiteren en jongens hun vader. Uit onderzoek van Traag en Siermann (2011) blijkt 

dat er een duidelijke relatie bestaat tussen het onderwijsniveau van vaders en zonen, vaders en 

dochters en tussen moeders en dochters. In het onderzoek werd dan ook verwacht dat meiden 

dezelfde interesses als hun moeder zullen hebben en jongens als hun vader. Deze hypothese is 

aanvaard. In de resultaten is duidelijk te zien dat de interesses tussen vader en zoon dichter bij 

elkaar liggen dan tussen vader en dochter, en dat de interesses van moeder en dochter dichter 

bij elkaar liggen dan tussen moeder en zoon. Er kan daarom worden gezegd dat meiden 

dezelfde interesses hebben als hun moeder en jongens als hun vader. Kinderen zien ouders 

van hetzelfde geslacht waarschijnlijk als voorbeeld. Om voor het kind een juiste studiekeuze 

te maken, is het daarom aan te raden om de ouder van hetzelfde geslacht te motiveren om het 

kind te helpen bij de studiekeuze.  

Uit het gehele onderzoek kan geconcludeerd worden dat er bij een hoger 

acquaintanceship tussen de ouders en het kind, geen relatie is tussen de interesse van het kind 

en de interesse van de ouders. De interesses van het kind liggen in dit geval niet dicht bij de 

interesses van de ouders, de ouders kunnen de interesse van het kind niet beter inschatten en 

het kind kan de interesse van de ouder niet beter inschatten. Verder heeft de socio-



economische status van de ouders geen relatie met de interesse van het kind. Tot slot is er wel 

aangetoond dat meiden dezelfde interesses als hun moeder hebben en jongens als hun vader. 

Een tekortkoming van dit onderzoek is dat het is uitgevoerd op één middelbare school. 

De school bestaat uit vijf klassen 4 havo, vier klassen 5 havo, drie klassen 5 vwo en drie 

klassen 6 vwo. Het kan zijn dat wanneer het onderzoek op meerdere middelbare scholen 

uitgevoerd wordt, de resultaten ook zullen verschillen. Het voordeel van deze middelbare 

school is echter wel dat het een groot aantal leerlingen bevat die tot de doelgroep behoren, 

waarvan een groot aantal leerlingen de vragenlijst ingevuld heeft en ook een groot aantal 

ouders meegewerkt heeft aan het onderzoek. Een ander nadeel van het onderzoek is dat de 

relatiemeting beperkt gebruikt is, door het alleen met ouders te meten. In vervolgonderzoek 

kunnen ook de grootouders en vrienden en vriendinnen gemeten worden.  

Voor vervolgonderzoek kan gekeken worden naar de daadwerkelijke studiekeuze van 

de leerlingen. Op deze manier kan onderzocht worden of er andere resultaten te zien zijn 

wanneer de studiekeuze daadwerkelijk gemaakt is, in vergelijking met interesse. Hierbij kan 

vervolgens gekeken worden of de interesses van ouders, of de interesses van de kinderen zelf 

voorspellend zijn geweest voor de uiteindelijke studiekeuze. Hoe groot is de rol die ouders 

spelen bij het kiezen van een studie? Wanneer dit onderzoek uitgevoerd wordt, verwacht ik 

dat de rol die de ouders spelen bij de daadwerkelijk studiekeuze groot is. In dit onderzoek is 

aangetoond dat acquaintanceship geen relatie vertoont met de verschilscore in interesse en 

profielcorrelatie in interesse. Het kan zijn dat de interesses van ouder en kind zo dichtbij 

elkaar liggen, dat de mate van acquaintanceship hier geen enkele invloed op heeft. In dit 

geval zou het niet uitmaken hoe goed de relatie tussen ouder en kind is. Wanneer dit zo is, 

verwacht ik dat de rol die de ouders spelen in de daadwerkelijke studiekeuze groot is, 

aangezien de interesses heel dichtbij elkaar liggen.  



Een andere mogelijkheid om het onderzoek uit te breiden is door meer factoren toe te 

voegen die van  invloed kunnen zijn op interesse. In dit onderzoek is een vergelijking 

gemaakt tussen de interesse van het kind en de interesse van de ouders. Omdat het kind ook 

buitenshuis kan worden beïnvloed, kan er in vervolgonderzoek worden gekeken naar de 

interesse van vrienden en/of grootouders, de invloed van de media op de interesse van het 

kind en de invloed van het onderwijs. Wanneer er een vergelijking gemaakt wordt tussen de 

interesse van het kind met de interesse van vrienden, verwacht ik dat deze ver uit elkaar ligt, 

waardoor acquaintanceship wel een relatie vertoont met de interesse van het kind en die van 

vrienden.  

Uit dit totale onderzoek kan opgemaakt worden dat acquaintanceship geen relatie 

vertoont met de interesse tussen het kind en de ouders. Dit kan komen doordat de interesses 

van het kind en de ouders zo dichtbij elkaar liggen, dat het niet uitmaakt of de relatie zwak of 

sterk is. Ook kan het zijn dat niet alleen de ouders invloed hebben op de interesse van het 

kind, maar dat er ook andere factoren zijn die de interesse van het kind beïnvloeden. De 

socio-economische status van de ouders vertoont ook geen enkele relatie met de tien 

interesseschalen van het kind. Dit kan komen doordat niet alleen de socio-economische status 

van de ouders heeft invloed op de interesse van het kind, maar dat er zoals eerder gezegd nog 

een groot aantal andere factoren van buitenshuis zijn die invloed hebben op de interesse van 

het kind. Tot slot is er wel aangetoond dat meiden dezelfde interesses hebben als hun moeder 

en jongens als hun vader. Kinderen zien de ouder van hetzelfde geslacht als voorbeeld.  

Aan de hand van dit onderzoek lijkt het erop dat de interesses van ouders en kind dicht 

bij elkaar liggen. Vooral de ouders van hetzelfde geslacht kunnen hun kinderen helpen bij het 

maken van een juiste studiekeuze. De ouder van hetzelfde geslacht ligt qua interesse op één 

lijn met hun kind. Het is daarom aan te raden dat de ouder van hetzelfde geslacht het kind 

motiveert en helpt bij de daadwerkelijke studiekeuze!  
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