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wej@veurslyceum.nl



En dan heeft hij/zij het diploma, wat dan?

Over uw rol als ouder bij het studiekeuzeproces



Heeft u een idee….

...hoeveel HBO-opleidingen er in Nederland zijn?

....hoeveel WO-opleidingen er in Nederland zijn?

http://www.kiesjestudie.nl/allehboopleidingen.html
http://www.kiesjestudie.nl/allewoopleidingen.html


Het ideale keuzeproces

Inspiratie Informatie Bevestiging



De werkelijkheid….

• Groot opleidingsaanbod

• Moeite met lange-termijndenken

• Toekomst: eerst maar eens vandaag 
doorkomen

• Complexe keuze



Het resultaat

• 30 % van de eerstejaars op het HBO stopt

• 20 % van de eerstejaars op de universiteit stopt

Belangrijke oorzaken: 

- Brede studie kiezen: doe dit alleen bij brede interesses

- Te weinig alternatieven bekijken

- ‘nog even snel kiezen’



Klas 4H/5V: Het onderzoeken van de
opleidingenmarkt

• Doel dit schooljaar: 

• Met Kerst heeft de leerling een HBO-instelling / universiteit bezocht en zelfonderzoek 
gedaan middels Qompas. 

• In het voorjaar bezoekt leerling nog een open dag van een HBO instelling / universiteit.

• Aan het einde van het jaar heeft de leerling een idee / shortlist van opleidingen die 
hem/haar interesseren.



Keuzefactoren

- Wat is mogelijk?
- Wat wil ik? Wat past bij mij?

- Wat doe je graag?
- Waar word je blij van?
- Wat vind je belangrijk

- Waar wil ik?
- Hoe wil ik?
- Wie kan mij helpen?



Op school: mentoren, decaan (Qompas-studiekeuze)

Thuis: De rol van ouders bij de studiekeuze

De reden van uitval bij HBO-studenten

Begeleiding

Tips voor ouders
- Ouderbetrokkenheid vs ouderverantwoordelijkheid
- Begin op tijd
- Stel fundamentele vragen: zie keuzefactoren
- Wat motiveert uw kind nu echt?
- www.studiekeuze123.nl
- Stripboek voor ouders over studiekeuze

https://www.youtube.com/watch?v=eK1V3qXF9iA#action=share
https://www.youtube.com/watch?v=8wVNq7E9ocA
https://www.youtube.com/watch?v=O9UBQMpef6g
http://www.studiekeuze123.nl/


DUS BEGIN OP TIJD !



Handige websites

• www.studiekeuze123.nl – voor alles omtrent studiekeuze (website van het 
Ministerie van Onderwijs)

• www.studiekeuzekind.nl – voor tips omtrent begeleiding studiekeuze

• www.duo.nl – voor alles omtrent financiën en aanmeldprocedures

• www.wageningenur.nl/nl/Onderwijs-Opleidingen/ouders.htm - voor ouders 
van toekomstige studenten

• http://www.universiteitstart.nl/opendagen/ - overzicht open dagen 
universiteiten

• http://www.hbostart.nl/opendagen/ - overzicht open dagen hbo-
instellingen

• Alle websites van de onderwijsinstellingen zelf.

http://www.studiekeuze123.nl/
http://www.studiekeuzekind.nl/
http://www.duo.nl/
http://www.wageningenur.nl/nl/Onderwijs-Opleidingen/ouders.htm
http://www.universiteitstart.nl/opendagen/
http://www.hbostart.nl/opendagen/

