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Voorwoord

De studiekeuze, voor de meeste scholieren een ongelooflijk moeilijke 
keuze. Dit was ook bij mij het geval. Van kinds af aan wist ik al niet wat 
ik wilde worden, er waren wat perioden waarin ik dacht dat ik het wist 
maar die bleven helaas niet aan. De studie waar ik het langst geïnte-
resseerd in bleef was de pabo, dus toen we in de vierde klas naar de 
open dagen moesten, koos ik die gelijk uit. Toen ik hier kwam was het 
echter heel anders dan ik dacht en was het gelijk van tafel. Daar was 
de paniek, want wat moest ik dan wel? 

Mijn mentor moest haar tijd verdelen over 30 scholieren waardoor ze 
me inhoudelijk niet genoeg kon helpen, en de decaan had moeite 
met alle studies die buiten wetenschap en economie vielen. Vervol-
gens ben ik bij een oude kennis een studiekeuzetraject gestart, waar 
ik veel heb gepraat en oefeningen heb gemaakt, na ruim een half 
jaar kwam hier een lijstje van 4 opleidingen uit. Maar natuurlijk moest 
daar nog 1 winnaar uit komen, op basis van alle opleidingsinformatie 
had ik nog geen idee. Nadat ik echter alle open dagen van heb be-
zocht kwam ik uit bij cmd die me in het echt zeker het leukste leek. 
Na al deze hindernissen was is vooral blij dat ik aan de slag kon op een 
opleiding die me heel leuk leek. Maar nu ik terugkijk, waren er veel te 
veel dingen waar ik geen invloed op had, die wel veel invloed hadden 
op het kunnen maken van mijn keuze, zoals een te drukke mentor en 
een decaan met een beperkte kijk op de toekomst. 

Ik wil dat scholieren voortaan wel zelf iets kunnen doen om beter tot 
een keuze kunnen komen zonder een extern (en prijzig) langdurig 
traject in te hoeven gaan. Mijn product en ik moeten hierbij helpen als 
een moeder dat doet, het geven van ondersteuning zonder dat het 
voor je gedaan wordt.
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Inleiding

De studiekeuze wordt voor het eerst geïntroduceerd in de derde klas, 
tegelijkertijd met het vakkenpakket. In dit moment is het nog meer 
een waarschuwing om de vakkenpakketkeuze serieus te nemen. In 
de 4e klas is het echt tijd om te gaan onderzoeken, vanaf dit moment 
wil ik gaan helpen. Zo ondersteun ik zo vroeg mogelijk en zal het 
meer zin hebben dan op een later moment omdat het draait om het 
proces van de keuze, eerder starten lijkt me geen goed idee omdat 
het dan nog niet interessant genoeg, en belangrijk genoeg is voor de 
scholieren. 
Het probleem in het huidige scenario is dat de begeleiding vanuit 
school tekort schiet voor het aantal scholieren. De begeleiding is 
inhoudelijk prima, maar door het aantal scholieren tegenover het 
kleine aantal begeleiders is er niet genoeg tijd om persoonlijk genoeg 
te helpen. 
Verder gaven scholieren in een gesprek aan dat de 
informatievoorziening niet gericht is op scholieren maar op 
studenten, ik wil ze dus leren hoe ze hun huidige referentiekader 
moeten afstellen naar de informatie. Dus hoe ze middelbare school 
vakken zoals handvaardigheid, geschiedenis en Nederlands, kunnen 
vertalen naar termen als, kunst, wetenschap en communicatie, 
waarna ze na kunnen denken over wat dit betekend voor de inhoud. 
Ook is de inhoud gericht op inhoud en niet op de betekenis, er wordt 
verteld wat een opleiding inhoudt maar niet wat dit kan betekenen 
voor het individu. Zo leer je op de website van instellingen waar de 
opleiding over gaat maar weinig tot niet wat je er mee kan, en nog 
veel minder hoe je als persoon er binnen kunt passen.

Dit alles is een probleem omdat scholieren het verdienen om een 
weloverwogen beslissing te maken, zonder onduidelijkheid op zowel 
persoonlijk als informatief vlak. Het is niet de bedoeling dat je aan 
je toekomst begint zonder dat je weet waar deze überhaupt begint. 
Natuurlijk kan er altijd vanalles veranderen, maar het begin is zo 
belangrijk omdat je vanaf daar je visie opstelt en je plan kan maken, 
wat weer nodig is om je vervolg studie/carrière te bepalen.

Ik vind het belangrijk dat scholieren zichzelf echt leren kennen buiten 
de vaste termen als ‘creatief, analytisch, of onderzoekend’, ze moeten 
leren voelen wie ze zijn als persoon, als professional en de balans 
hiertussen. Als ze dit eenmaal kunnen, zal het een stuk gemakkelijker 
gaan om een weloverwogen keuze te maken.
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Hoofdvraag

Hoe kan ik middelbare scholieren procesmatig helpen bij het 
maken van de studiekeuze zodat ze gemakkelijker zelfstandig 
kunnen kiezen?

Om antwoord te krijgen op deze vraag heb ik uitgezocht waar de 
studiekeuze allemaal mee te maken heeft. In een gesprek met 
scholieren van mijn oude middelbare school vertelden ze, dat ze met 
veel meer bezig zijn dan alleen de opleiding. Zo zijn er de sociale 
aspecten, het toekomstperspectief, het concurrentieveld en de 
mentale ontwikkeling waar ze ook allemaal rekening mee moeten 
houden.

De studiekeuze klinkt best simpel, je kiest een opleiding die je leuk 
vind. Er komt echter veel meer bij kijken dan op het eerste gezicht 
misschien lijkt. 
Hierbij heb je het toekomstperspectief, kan ik hier werk in vinden/
hoe is de concurrentie? Zo zijn er in de zorg veel meer banen 
beschikbaar dan in de kunsten. In de populaire vakgebieden is de 
concurrentie veel hoger en sterker omdat bedrijven altijd het beste 
van het beste willen hebben. Wanneer veel mensen een baan willen 
hebben ze deze keus ook, maar als ze een positie niet gevuld krijgen 
zal de concurrentie minder zijn omdat er minder animo is en ze toch 
iemand nodig hebben en zal het in enige mate gemakkelijker zijn om 
de baan te krijgen.

Ook komt daarbij de vraag of je ervan kunt leven, met een steeds 
duurder en kleiner wordende huizenmarkt is het ook belangrijk om 
hier rekening mee te houden. Er is een steeds hoger inkomen nodig 
om überhaupt rond te komen en scholieren weten dit, waardoor ze 
dit als een vereiste gaan zien voor hun studiekeuze. Scholieren willen 
immers gaan studeren om aan hun eigen toekomst te beginnen, 
en bij die toekomst hoort een eigen thuis en zelfstandig worden. 
Zo komen ze los van hun ouders om voor zichzelf te zorgen, maar 
hiervoor is wel voldoende inkomen nodig.
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In een perfecte wereld is de ideale studie een combinatie van 3 
onderdelen:
 - Wat vind ik leuk?
 - Wie ben ik?
 - Wat kan ik?

In de echte wereld komen er echter nog een hoop voorwaarden bij 
kijken. Bijvoorbeeld de concurrentie, of er werk te vinden is en wat je 
er mee kunt verdienen zoals eerder genoemd. Maar ook de meningen 
van je vrienden en familie wegen mee, vaak zijn ze niet alles bepalend 
maar wel alles verwoestend. Als je niet kunt kiezen tussen 2 dan 
kies je nog steeds voor jezelf, maar als je vervolgens van belangrijke 
personen uit jouw omgeving te horen krijgt, dat ze een van deze maar 
een stomme/rare/etc. studie vinden, dan gaat dit vanzelf knagen en 
ben je minder snel geneigd hiervoor te kiezen.

Aan de andere kant kun je natuurlijk alle hulp gebruiken. En wie 
kunnen je nou beter helpen dan de mensen die jou het beste 
kennen? Ze kunnen je helpen inzichten over jezelf te krijgen, of mee 
gaan naar open dagen, of praten over hun ervaringen en wat ze aan 
jou willen meegeven. Dus je hebt in elk geval hulp van de mensen om 
je heen nodig.
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Om een keuze te maken ga je het proces (Dekker, 2020) in, maar waar 
begin je? Je begint bij jezelf, jij bent de basis voor jouw toekomst. Om 
tot een keuze te komen zal je eerst jezelf goed moeten leren kennen. 
Als je niet weet wat jou tot de persoon maakt die je bent wordt 
het heel moeilijk om een studiekeuze te maken. Er is heel je leven 
namelijk maar een persoon waar je altijd mee samenwerkt, en dat 
ben je zelf. Voor een groot deel weet je al hoe jij als jouw collega bent, 
maar er zijn altijd dingen die een ander beter ziet. Om een voorbeeld 
te noemen: misschien ben je voor je gevoel heel erg verlegen, maar 
zien de mensen om je heen dat je heel erg vriendelijk bent. Dit is dan 
toch weer een andere invalshoek die je kunt gebruiken bij het zoeken 
naar studies, en later bij het zoeken naar een baan.

De tweede stap is het opdoen van studie kennis, hier ga je informatie 
verzamelen en ervaringen opdoen met studies. Hier zijn al honderden 
manieren voor, zo heb je studiekeuze123.nl, Qompas, Yubu, en de 
studieloopbaan begeleiding op school. 
Voor de ervaringen moet je voor het grootste deel bij de scholen 
zijn. Zij verzorgen de open dagen, proefstudeer- en meeloopdagen, 
maar je kunt bijvoorbeeld ook zelf contact zoeken met studenten 
van een opleiding waarin je geïnteresseerd bent om zo informatie en 
ervaringen op te doen vanuit een studenten perspectief in plaats van 
dat van de scholen.

De derde en laatste stap is waar je een punt zet achter je twijfels door 
je keuze te onderbouwen. Voor je dit doet moet je wel zorgen dat de 
eerste twee stappen helemaal zijn afgerond, deze moet je namelijk 
zien als de fundering voor je keuze. Dus als het niet helemaal af is zal 
je keuze niet stevig staan en is er een grotere kans dat je verkeerd 
kiest, omdat je dan niet alle informatie tot je beschikking hebt die je 
nodig hebt.

Dekker, T. (2020). Een studiekeuze maken met jouw studiekeuze 
piramide! TKMST. https://www.tkmst.nl/artikel/studeren/Een-
studiekeuze-maken-met-jouw-studiekeuze-piramide/2542
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Om een beter beeld te schetsen heb ik een tijdlijn gemaakt van de 
tijd dat je bezig bent met de studiekeuze, en daarbij de focusperiode 
om het product in te gaan zetten.

Jezelf goed leren kennen is makkelijker gezegd dan gedaan, zeker 
voor de scholieren die midden in de pubertijd zitten en de grootste 
mentale ontwikkeling van hun leven doormaken. Het is best een 
opgave om tussen alle schoolvakken en buitenschoolse activiteiten, 
jezelf te leren profileren. Op school worden wel mentoruren 
aangeboden waar je persoonlijke ondersteuning hoort te krijgen, 
maar vaak zijn deze lessen te kort om aan iedere leerling in de klas 
genoeg aandacht te besteden. 
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Zo gaven ook de scholieren waarmee ik gesproken heb aan dat ze 
hun mentor maar een keer in de week zien en dat ze die dan met heel 
de klas moeten delen. 
Ook zeggen ze graag zelf verder te werken, maar dat het erg lastig 
is met het referentiekader dat ze hebben. In hun zoektocht naar 
een studie vergelijken ze alles met hun huidige school, want dit is 
wat ze kennen. Het is erg moeilijk om een mening te vormen over 
iets wat je niet kent. Zo staan er in omschrijvingen van opleidingen 
vaak termen als communicatie, creativiteit, of probleemoplossend, 
terwijl het makkelijker is om een beeld te vormen bij Nederlands, 
handvaardigheid, en wiskunde. Het is dus belangrijk om bij jouw 
kennis en kwaliteiten stil te staan en te bedenken wat het nog meer 
kan betekenen en vervolgens wat je hier dus mee kunt.

In het gesprek met de scholieren kwam naar boven dat ze weten 
hoe ze moeten zoeken naar opleidingen maar niet waar ze moeten 
beginnen. Daarom ga ik ze helpen bij de voorbereiding zodat ze dit 
wel weten, daarbij is het belangrijk dat ze zich veilig kunnen uiten 
zonder dat ze zich gedwongen voelen alles met iemand te delen. 
Wel moet er de mogelijkheid zijn om bepaalde dingen te delen, en 
hier indien gewenst feedback op te kunnen krijgen. Het blijven wel 
privégegevens van scholieren dus dit moeten ze zelf zoveel/weinig 
kunnen delen als ze willen.

Er zijn op het moment meer dan 3100 opleidingen op HBO/
WO niveau om uit te kiezen (opleidingen in het buitenland niet 
meegerekend), om hier doorheen te komen is het dus belangrijk 
dat eerst jezelf goed kent, een stap waar vaak op school niet genoeg 
aandacht aan wordt/kan worden besteed. Juist hierbij wil ik gaan 
ondersteunen zodat scholieren dit zelf kunnen ontdekken, zonder dat 
ze afhankelijk zijn van een wekelijks contactmoment met hun mentor. 
Hierbij wil ik gaan coachen/begeleiden met een focus op het gedrag, 
hieronder vallen ook denkgewoonten en het praten over jezelf met 
anderen. Het is dus belangrijk dat er daadwerkelijk iets gebeurd, het 
moet blijven activeren “want als ik gewoon lange lappen tekst wil 
lezen dan doe ik dat wel op de sites van de hogescholen” aldus een 4e 
jaars scholier.
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Ik ben tot de conclusie gekomen dat de belangrijkste punten om 
rekening mee te houden zijn dat:
 - het product moet blijven activeren
 - het product helpt bij de voorbereiding
 - het product is een leerproces
 - het product kan gedeeld worden
 - het product kan input krijgen van naasten
 - het product biedt veiligheid/privacy
 - het product coacht op gedrag
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Design Guidelines
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Prototypes
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Concept

Om de scholieren te helpen heb ik een persoonlijk blog ontworpen. 
Hierin kunnen ze verschillende opdrachten maken, terugzien, delen, 
open zetten, privé maken en in zo veel mogelijk verschillende vormen. 

Ze leren zichzelf kennen door opdrachten waarin ze moeten 
visualiseren, schrijven, foto’s maken, filmpjes maken, vragen stellen 
aan vrienden en familie. In dit alles kunnen ze zelf kiezen wat ze delen 
met hun contacten en wat ze liever privé houden om zelf over na te 
denken. 
Per soort opdracht zal er een historie te zien zijn waarin ze hun 
groei kunnen zien, waarbij een visuele stimulans bij zal horen, zoals 
een plantje wat langzaam groeit bij voortgang. Wanneer ze alle 
opdrachten hebben voltooid zullen ze zichzelf voldoende kennen om 
te weten naar welke termen ze moeten kijken bij een opleiding om 
zichzelf te vinden. Zo kunnen ze tot een beperkte selectie komen en 
hieruit zelf een weloverwogen beslissing maken.
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Scholieren willen dit product gebruiken omdat ze zelfstandig 
voortgang willen boeken, dit is een manier waarbij ze op hun eigen 
tempo en aangepast aan hun wensen hun proces vast kunnen 
leggen.

Ik zou het fantastisch vinden als dit in de toekomst kan veranderen 
naar een interactief en digitaal maar wel fysiek boek, zodat ze letterlijk 
een stukje van zichzelf bij kunnen dragen.

Het product zal relevant blijven omdat de studiekeuze de eerste ‘grote 
mensen’ beslissing is in het leven van een scholier, en het is er een die 
ze ook in de toekomst altijd zullen moeten maken.
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Bijlage 1
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Bijlage 2


