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HELP! ZOVEEL KEUZE
1.173 hbo- en 423 universitaire bachelors. Dat is het aantal opleidingen in ons 

land waaruit uw zoon of dochter kan – of moet – kiezen. Dat enorme aantal studies, 

verdeeld over meer dan 200 onderwijsinstellingen (Studiekeuze123), maakt 

kiezen niet gemakkelijker. Een toenemend aantal jongeren heeft dan ook last van 

keuzestress: angst om een verkeerde keuze te maken. 

HOE HELPT U UW KIND OM TE KIEZEN? 

Het kiezen van een studie is een nieuw, spannend en soms onzeker proces. Voor 

degene die kiest, maar ook voor u als ouder of begeleider. Wist u dat u als ouder een 

belangrijke beïnvloeder bent in dit keuzeproces? Daarom helpen wij u graag op weg 

met inzichten en tips die u helpen om met uw zoon of dochter in gesprek te gaan. 

We beschrijven de stappen waaruit het keuzeproces bestaat en de vragen die bij 

elke fase horen. En we bieden vijf leuke, inzicht-gevende vragen waarmee u samen 

het gesprek kunt aangaan. Zodat uw kind de best mogelijke keuze maakt voor de 

toekomst.  ELINE VAN DER SLUIS 
Eline (18 jaar) is eerstejaars bachelorstudent Advanced 

Technology (AT) aan de Universiteit Twente (UT).

Ze is werkzaam bij Pre-U, waar ze een traineeship heeft 

afgerond en nu meegaat naar middelbare scholen om 

presentaties te geven over de UT en de bachelor AT.

De afgelopen jaren heeft zij het studiekeuzeproces zelf 

doorlopen. Wat is haar ervaring? Welke tips heeft zij 

voor studiekiezers én voor ouders?  

Je leest er meer over in dit magazine.

HET IS LASTIG OM TE WETEN OF  
DE STUDIE DIE JE WILT GAAN DOEN  
ECHT DE BESTE KEUZE IS VOOR JOU.  
BIJ KLASGENOTEN OM ME HEEN  
MERKTE IK DIE STRESS OOK…

3

http://www.studiekeuze123.nl
http://www.utwente.nl


80% ZEKERHEID IS GENOEG
Elke keuze is spannend. Kiezen voor optie A betekent dat je als kiezer tal van 

interessante alternatieven voorbij laat gaan. De angst dat je daarmee iets belangrijks 

misloopt, ook wel FOMO (fear of missing out) genoemd, ziet Marcel Bijman terug 

bij zijn leerlingen. Marcel Bijman geeft aan dat leerlingen het liefst 100% zekerheid 

hebben over de juistheid van hun keuzes. ‘Omdat ze bezorgd zijn dat ze een 

verkeerde (studie)keuze gaan maken, vinden ze het moeilijk om de knoop door te 

hakken. Sommigen zijn bang dat een ongelukkige keuze hen veel geld gaat kosten, 

bij anderen moet het vooral in één keer goed. Of zelfs perfect.’

Volgens Bijman lijkt het alsof jongeren geen fouten meer mogen of durven maken. 

‘Zelf vind ik het belangrijk dat je als ouder je kind stimuleert om keuzes te maken, 

maar ook om gemaakte fouten te accepteren en ervan te leren. En benadruk vooral 

dat je als scholier niet 100% zeker hoeft te weten dat je de perfecte studiekeuze hebt 

gemaakt. 80% zekerheid is goed genoeg.’ 

  MEER WETEN OVER KEUZESTRESS BIJ JONGEREN? 

Bekijk deze presentatie van psycholoog Thijs Launspach.  

BENADRUK VOORAL DAT JE NIET  
100% ZEKER HOEFT TE WETEN DAT  
JE DE PERFECTE STUDIEKEUZE MAAKT. 
80% ZEKERHEID IS OOK PRIMA.
Marcel Bijman
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ERVAART UW KIND KEUZESTRESS?  
DIT KUNT U DOEN:

RELATIVEREN
‘DE PERFECTE STUDIE BESTAAT NIET’

Elke studie heeft voor- en nadelen. Dat de studie goed aansluit 

is belangrijk, maar een perfecte match is niet nodig. En van een 

‘foute’ keuze leer je ook. 

CONFRONTEREN
‘ER KÓMT EEN KEUZE’

Na vijf of zes jaar middelbare school moet die keuze voor een 

vervolgopleiding nu eenmaal gemaakt worden. Zie de mogelijkheden 

onder ogen en ga samen het proces aan, stap voor stap.

TRECHTEREN
’STAP VOOR STAP DOOR HET KEUZEPROCES’

Maak de grote keuze niet in een keer. Via een traject van meerdere 

subkeuzes komt uw zoon of dochter uiteindelijk ook tot een goede 

beslissing. 

Bekijk 5 vragen waarmee u samen het gesprek kunt aangaan over studiekeuze. 

ELINE OVER…

KEUZESTRESS
‘Het is vooral belangrijk dat je hoe dan ook een keuze 

maakt. Mijn ouders hebben altijd gezegd dat het oké 

is als ik niet in één keer goed kies. Je ziet best veel 

studenten nog switchen in het eerste jaar. Als je je best 

hebt gedaan en er dan achter komt dat de studie toch 

niet bij je past, is dat helemaal niet erg.’
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KWART EERSTEJAARSSTUDENTEN VALT AF
Ieder jaar starten in ons land 150.000 studenten 

aan een opleiding in het hoger onderwijs. Een derde 

begint met een studie aan een universiteit, de rest 

gaat naar een hogeschool (Kengetallen Ministerie 

OCW). Al deze jongelui beginnen vol goede moed 

aan de gekozen studie. Toch blijkt uit uitvalcijfers dat 

lang niet iedereen de eindstreep haalt. In 2016-2017 

zijn ruim 37.000 studenten in het hoger onderwijs 

tijdens het eerste jaar met hun studie gestopt. Van 

de eerstejaars hbo’ers stopte of wisselde 35% van 

studie. In het wo was dat 23%, waarvan driekwart 

overstapte naar een andere studie (Monitor 

Beleidsmaatregelen 2017-2018).

UITVALCIJFER BIJ UT LAGER

De uitvalcijfers aan de Universiteit Twente (UT) 

zijn naar verhouding gunstiger. Bij de UT stopte of 

switchte in 2016-2017 18% van de eerstejaars.  Een 

reden hiervoor is dat de UT een studiekeuzecheck 

hanteert, met als doel gemaakte keuzes grondig te 

toetsen voordat de studie begint.

NADELEN VAN STOPPEN OF SWITCHEN

Stoppen of switchen heeft beslist nadelen. Vaak 

veroorzaakt het grote onzekerheid bij de student. 

Daarnaast kost het tijd, energie en geld. In veel gevallen 

is later instromen in een alternatieve studie niet meer 

mogelijk: je bent als stopper of overstapper dus zomaar 

een jaar verder – en je betaalt een jaar extra collegegeld.

BEWUST KIEZEN

Onderzoek toont aan dat ‘bewust kiezen’ de kans 

op studie-uitval verkleint. Je zou dan ook denken 

dat elke studiekiezer met de grootst mogelijke 

zorgvuldigheid tot een beslissing komt. In de praktijk 

blijkt dat niet het geval: maar liefst een kwart van de 

eerstejaarsstudenten geeft aan geen weloverwogen 

studiekeuze te hebben gemaakt (Monitor 

Beleidsmaatregelen 2017-2018). Marcel Bijman 

verbaast zich daar ook over. ‘Ik zie dat leerlingen 

soms stoppen, omdat de studie toch niet biedt wat 

ze hadden verwacht. Maar hadden ze zich er dan van 

tevoren wel echt in verdiept?’

HELP UW ZOON OF DOCHTER BEWUST 
KIEZEN

• Zoek samen uit in welke fase van 
het keuzeproces hij of zich bevindt.

• Bekijk de gesprekstips vanaf  
bladzijde 11

• Ontdek het belang van proefstuderen.
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WIE HEEFT DE REGIE? 
Wat is uw rol, als ouder of begeleider, in het studiekeuzeproces van uw kind? Hoe 

voorkomt u dat u zich er te veel mee bemoeit, of er juist te weinig bij betrokken bent? 

Jongeren hebben het nodig om te praten over keuzes en keuzeprocessen. Maar met 

wie, op welke manier, en in welke mate? Dat verschilt per jongere, maar ook per 

gezin. Zoals Eline aangeeft is het vooral belangrijk dat u als ouder steeds onthoudt 

dat het uw kind is dat de keuze maakt. Probeer dus een scherp onderscheid te maken 

tussen uw eigen ambities en ideeën en de interesses en wensen van uw kind. 

ZELF KIEZEN GEEFT MEER SUCCES EN MINDER STRESS

Volgens Marcel Bijman kunnen ouders bedoeld of onbedoeld veel druk uitoefenen 

op hun kind. ‘Mijn tip? Houd je mond. Ik zie wel eens ouders die bij een 

voorlichtingssessie meer vragen stellen dan de leerlingen. Of ouders die een héél 

duidelijke mening hebben over de studie die hun kind moet gaan volgen. Mijn ervaring 

is dat een gemotiveerde, autonome keuze door de scholier meer studiesucces en 

minder stress oplevert. Druk zetten werkt altijd averechts.’ Bijman adviseert ouders om 

een ondersteunende, faciliterende rol te spelen. ‘Vraag bijvoorbeeld: Wat kunnen we 

voor je doen? Wat heb je nodig om een keuze te kunnen maken? Geef je kind de regie 

én jouw vertrouwen; het is uiteindelijk zijn keuze, zijn toekomst.’

ELINE OVER…

DE ROL VAN OUDERS
Het belangrijkste dat je als ouders kunt doen tijdens 

het hele studiekeuzeproces, in mijn ogen, is hun zoon 

of dochter steunen in wat hij of zij zelf wil. Een studie 

kiezen doet je kind uiteindelijk zelf. Hij of zij is er op 

school mee bezig, je gaat zelf googelen; het is een 

persoonlijk proces. Maar dat je als ouders meekijkt en 

er samen over praat is fijn.

Als ouders kun je bijvoorbeeld je kind helpen nadenken 

over het langere termijnperspectief van een bepaalde 

studie, door te vragen wat hij of zij zou willen doen met 

die studie, of wat je er mee kunt.’

MIJN TIP AAN OUDERS?  
HOUD JE MOND!
Marcel Bijman
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STUDEREN IS DUUR
Er zijn allerlei redenen aan te wijzen waarom ouders zich steeds meer zijn gaan 

bezighouden met de studiekeuzes van hun kinderen. Een daarvan is het veranderde 

sociale leenstelsel. Hoewel sommige studenten een aanvullende beurs ontvangen, 

kost studeren in het nieuwe stelsel sowieso meer geld dan een paar jaar geleden.  

De verhoogde financiële druk verhoogt ook de druk om in één keer de goede studie 

te kiezen – en daarmee de kosten zo laag mogelijk te houden. Ook voor jongeren zelf 

is een torenhoge studieschuld als gevolg van ongelukkige keuzes een schrikbeeld. 

Probeer samen uit te zoeken hoe het financiële plaatje voor uw studiekiezer eruit 

gaat zien. Bereid hem of haar voor door bijvoorbeeld samen een financieel plannetje 

te maken, of in kaart te brengen hoeveel het kost om op kamers te gaan wonen dan 

wel om thuis te blijven wonen. 

ELINE OVER…

HET FINANCIËLE PLAATJE
‘We hebben het thuis veel gehad over de financiën. 

Wat kost studeren allemaal, wie gaat het betalen, welke 

steun is er vanuit DUO, wat kun je verwachten van 

zelf bijverdienen als student? Ik heb gemerkt dat veel 

studenten zich zorgen maken over de financiën; je bent 

bang om een studieschuld op te lopen, helemaal als je 

de verkeerde studie kiest en opnieuw moet beginnen. 

Het valt niet mee om van het totale financiële plaatje 

een duidelijk beeld te krijgen.’
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ANDERE INVLOEDEN
Als ouder kunt u snel het idee hebben dat voor uw zoon of dochter vooral de 

mening van leeftijdsgenoten belangrijk is. Of dat hij of zij te veel aandacht heeft voor 

randzaken. Als leraar in het voortgezet onderwijs herkent Marcel Bijman die zorg. 

‘Leerlingen kunnen zich snel laten leiden door eerste indrukken. Als een minder 

aardige student de voorlichting geeft, kunnen ze meteen besluiten dat de betreffende 

studie niet leuk is. Of als ze op de open dag van een bepaalde opleiding gratis 

spullen krijgen, denken ze dat die opleiding het helemaal is.’

Zulke vluchtige impressies kunnen het maken van een ‘bewuste keuze’ flink 

beïnvloeden. Als ouder mag u uw zoon of dochter zeker aanmoedigen en uitdagen om 

verder te kijken dan de eerste indrukken en zichzelf kritische vragen te durven stellen. 

Laat tegelijk steeds merken dat u vertrouwen heeft in zijn of haar keuzevaardigheden. 

‘DOE EENS GEK’
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‘Doe eens gek’ en kijk ook eens op een voor u of uw kind onverwachte 

plek. Misschien is dat wel het Virtual Reality Lab van de UT, waar je in 

aanraking komt met de nieuwste visuele communicatietechnologieën. 

Of een aansprekende, praktische hbo-opleiding, ondanks dat uw zoon 

of dochter met gemak het vwo doorloopt. Of andersom: daag uw 

hardwerkende, ambitieuze havist uit om zich via een hbo-propedeuse  

uit te strekken naar die pittige universitaire bachelor.

https://www.utwente.nl/en/et/vrsilab/
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KIEZEN = COMPLEX
De meeste jongeren nemen er de tijd voor om een studie te kiezen. En terecht: want 

beslissen wat je gaat studeren is niet alleen een keuzeproces, maar tegelijk ook een 

ontwikkelingsproces. Bedenk als ouder dat uw zoon of dochter nog zoekende is naar 

de eigen identiteit en naar wat wel en niet bij hem of haar past. Het feit dat uw kind nog 

zijn weg aan het vinden is, maakt kiezen juist zo complex. Periodes van twijfelen, niet 

weten en uitstellen horen daar helemaal bij. Een keuzeproces bestaat meestal uit een 

aantal vaste fasen. Samen kun je er veel baat bij hebben om die fasen te onderkennen: 

zo kunt u samen bepalen waar uw zoon of dochter zich in het proces bevindt. 

FASE 1.  VASTSTELLEN VAN WAARDEN EN DOELEN
‘Ik wil mensen helpen en genezen. Ik geloof dat technologie veel kan betekenen.’

FASE 2.  BREDE ORIËNTATIE OP DE MOGELIJKHEDEN
‘Ik zie dat er tien opleidingen zijn die daarbij aansluiten.’

FASE 3.  SELECTIE EN VERKENNING VAN EEN AANTAL OPTIES
‘Ik ga bij vier open dagen kijken.’

FASE 4. HET NEMEN VAN EEN BESLISSING 
‘Ik kies voor de opleiding Technische Geneeskunde.’

 WAAR STAAT UW KIND? 

  Is het niet duidelijk waar uw studiekiezer zich bevindt in het keuzeproces?  
Dan kunt u hem/haar uitnodigen om (samen) de oriëntatiemeter in te vullen. 

ELINE OVER…

HET KEUZEPROCES
‘Bij de meeste scholieren verloopt het studiekeuzeproces 

vrij geleidelijk. Je hebt vaak al een bepaalde richting 

in gedachten, je gaat kijken wat er allemaal is in die 

richting, en wat je ermee kunt. Vervolgens is het een 

kwestie van blijven rondkijken, je verder verdiepen, 

wachten tot er iets voorbij komt waar je een goede klik 

mee hebt – en dan ervoor gaan.’
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5 VRAGEN OM 
EEN GESPREK TE 

STARTEN
11
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HOE GAAT U HET GESPREK AAN?
Gesprekken voeren met opgroeiende kinderen kan ontzettend leuk en soms ook lastig zijn. Als 

uw dochter of zoon gemakkelijker in gesprek gaat over studiekeuze met iemand buiten het gezin, 

bijvoorbeeld een oom, tante of mentor, moedig dat dan zeker aan. En verloopt het gesprek met u 

moeizaam, dan kan het al lucht geven als u dat eerlijk benoemt en samen naar rust en ruimte zoekt. 

Voordat we in dit hoofdstuk ingaan op vijf belangrijke gespreksvragen, geeft Marcel Bijman een aantal 

gesprekstips. 

6 TIPS 

1.  Voer het gesprek vanuit oprechte interesse. Als u een verborgen agenda heeft, zal uw zoon of 

dochter dat direct in de gaten hebben. Maak dus echt ruimte voor zijn of haar meningen, gevoelens 

en wensen (ook als die niet overeenkomen met die van u). 

2.  Neem uw kind serieus en benader hem of haar als gelijke. Benadruk dat het een proces is dat 

u samen wilt doorlopen. Besef (en benoem het feit) dat u met uw kind meegaat en niet andersom. 

Durf te vragen: wie of wat kan jou helpen?

3.  Stel zoveel mogelijk open en verdiepende vragen (vragen die niet met ja of nee te beantwoorden 

zijn). En vraag dóór: ‘Wat bedoel je hiermee? Waarom denk je dat? Geef eens een voorbeeld?  

Op welke andere manieren zou je daartegenaan kunnen kijken?

4.  Richt u meer op luisteren dan op het geven van uw mening.

5.  Overweeg een keer het gesprek buiten de deur te voeren, bijvoorbeeld in dat gezellige koffietentje. 

Een relaxte omgeving is een goede plek om wat zwaardere gesprekken te voeren.

6.  Besef dat jongeren hun eigen informatiekanalen hebben. Daag uw zoon of dochter gerust uit om 

die kanalen creatief in te zetten bij het nadenken over de toekomst.
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WAAR HEB JE 
PLEZIER IN?
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BEGIN KLEIN: 
WAAR HEB JE PLEZIER IN?
De dingen die uw zoon of dochter interesseren en blij maken vormen een uitstekend 

startpunt voor een gesprek over studiekeuze. Ga met elkaar in gesprek over wat uw kind 

motiveert, waar hij of zij enthousiast van wordt. Deze vraag leidt niet direct tot ideeën 

over een concrete baan of studie, maar geeft wel zeer belangrijke richtingwijzers. 

 
VRAGEN DIE U KUNT STELLEN: 

• Wat vind je boeiend?

• Welk schoolvak vind je interessant, of het minst vervelend?

•  Welke activiteiten zou je willen uitproberen om erachter te komen wat je leuk vindt?

• Heb je een droom? Of had je vroeger een droom? Vertel eens…

•  Wat deed je al graag toen je klein was? Wat vond je bijvoorbeeld leuk  

op de basisschool?

Misschien vindt uw zoon of dochter het beantwoorden van dit soort vragen lastig, 

maar heeft u als ouder herinneringen en observaties die van waarde kunnen zijn. 

Praat daar samen over. Op die manier ontdekt uw kind soms zomaar onvermoede 

interessegebieden, zoals bijvoorbeeld ICT, mensen, natuur, gezondheid, techniek  

of economie.

TIP!
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STA BIJ DEZE VRAAG LIEVER  
LANGER DAN KORTER STIL 

Bekijk bijvoorbeeld samen fotoboeken van vroeger, of 
maak een lijstje van alle hobby’s, schoolspreekbeurten 
en projectjes waarmee uw kind zich in de loop van 
de jaren heeft beziggehouden. Wat valt op? Zijn er 
terugkerende thema’s of interesses? Bespreek waarom 
uw kind juist die ene vakantie of ervaring zo leuk vond. 

Als u dit proces tegemoet ziet als een mooie 
gelegenheid om elkaar weer eens beter te leren kennen 
– en niet alleen als middel om snel die studiekeuze af te 
vinken – kan het een heel verrijkend proces worden met 
verrassende gesprekken, soms tot diep in de nacht…

http://www.utwente.nl
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VRAAG 2

WAT KUN 
JIJ GOED?
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WAT KUN JIJ GOED? 
Naast het nadenken en praten over de dingen 

die uw studiekiezer leuk en inspirerend vindt, 

is het belangrijk om in kaart te brengen wat zij 

goed kan. En welke sterke – en minder sterke 

– persoonseigenschappen ze heeft. Misschien 

heeft je dochter al goed zicht op haar eigen 

persoonlijkheid. Toch kan dit lastig zijn als je je 

nog volop aan het ontwikkelen bent. Wie ben je?  

Waar ben je goed in? In welke situaties veer je op, 

en ben je op je sterkst? 

Als ouder kunt u uw kind helpen zichzelf (beter) 

te leren kennen door concreet te benoemen 

wat hij of zij goed kan. Geef ook voorbeelden 

van situaties waarin u die talenten aan het 

werk hebt gezien. Denk daarbij niet alleen aan 

schoolvakken of vaardigheden, maar zeker ook 

aan soft skills en karaktereigenschappen: ‘Je 

bent altijd erg geduldig’. ‘Je gaat gemakkelijk 

met verschillende type mensen om.’ ‘Je hebt een 

hekel aan inefficiëntie.’ ’Je bent eerder serieus en 

onderzoekend dan ondernemend en sturend.’  

‘Je neemt graag gecalculeerde risico’s.’ ‘Je houdt 

van avontuur.’ 

WIJK EENS AF VAN DE GEBAANDE PADEN

Probeer als ouder uw eigen denkkader 

los te laten en overal voor open te staan 

wanneer u over deze vraag in gesprek gaat. 

Wijk bijvoorbeeld eens af van de gebaande 

paden, bijvoorbeeld door met uw dochter een 

technische richting te verkennen. 

JE BENT ALTIJD  

ERG GEDULDIG.

JE GAAT GEMAKKELIJK MET VERSCHILLENDE TYPE MENSEN OM.

JE GAAT HET LIEFST ZO SNEL MOGELIJK VAN A NAAR B.

JE BENT EERDER SERIEUS  

EN ONDERZOEKEND DAN 

ONDERNEMEND EN STUREND.

Is uw dochter oplossingsgericht, nieuwsgierig en 
geïnteresseerd in het ontwikkelen van producten of 
technologieën? Lees dan samen eens de ervaringen van 
Girls in STEM. 

TIP!
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WAT WIL  
JE ERMEE?
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WAT WIL JE ERMEE?
De studiekeuze van uw kind is een nieuw, 

spannend en soms onzeker proces en heeft 

gevolgen voor zowel de korte als de lange termijn. 

U gunt hem of haar een leuke studietijd, maar ook 

een mooie toekomst. Voor jongeren is het niet 

altijd makkelijk om ver vooruit te kijken. U kunt uw 

zoon of dochter daarbij helpen door in gesprek 

te gaan over ‘later’. Een tip van Marcel Bijman: 

stimuleer uw kind om al tijdens school te gaan 

snuffelen aan banen, bedrijven en sectoren die 

hem of haar interesseren. Denk bijvoorbeeld aan: 

een dagje meelopen met een familielid die huisarts 

is, of vragen om een rondleiding aan een kennis 

met een technisch bedrijf. Door het werkveld zelf 

te ervaren kan uw kind mogelijk duidelijker gaan 

zien of het bij hem of haar past.

VRAGEN VOOR EEN GESPREK OVER ‘LATER’

• Wat zou je met deze studie willen?

• Waar zie jij jezelf over tien jaar?

•  Wat hoop je dan te doen? Welke omgeving, 

baan, en werkzaamheden zie je voor je?

• Wil je internationaal bezig zijn of juist niet?

•  Welke dingen vind je naast werken belangrijk 

in het leven?

Na een bachelor volgen veel studenten ook een 

masteropleiding. Dat biedt hen de mogelijkheid 

om studierichtingen te combineren, zich verder  

te specialiseren, of in meerdere regio’s of landen 

te studeren. Benieuwd welke masteropleidingen  

de UT aanbiedt?

BANEN OVER 5 JAAR

Enige baanzekerheid is altijd prettig. Maar 

juist in de snel veranderende wereld van nu 

is het niet slim om economische belangen 

voorrang te geven op interesse en motivatie. 

Het Researchcentrum voor Onderwijs en 

Arbeidsmarkt (ROA) schrijft elke twee jaar een 

rapport waarin zij antwoord geeft op de vraag: 

Stel dat je nu begint aan een opleiding, hoe zijn 

dan je kansen op een baan als je vijf later jaar 

klaar bent?

Bedenk als ouder dat banen steeds minder voor 

het leven zijn en dat het bezitten van flexibel 

inzetbare vaardigheden, kwaliteiten en kennis 

juist belangrijker wordt.

ELINE OVER…

HAAR TOEKOMST
‘Mijn droom voor de toekomst? Ik wil mijn 

eigen onderzoeksgroep leiden aan een 

universiteit. Het lijkt me gaaf om baanbrekend 

onderzoek en nieuwe ontdekkingen te doen. 

Waarin, dat weet ik nog niet precies. Daarom 

heb ik een veelzijdige technische bachelor 

gekozen. Ik heb geen garantie dat de droom 

uitkomt, maar ik kan wel gemotiveerd blijven en 

m’n werk goed blijven doen – en dan zal mijn 

route me vanzelf duidelijk worden.’
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VRAAG 4

WIL JE NAAR 
HET HBO OF DE 
UNIVERSITEIT?
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WIL JE NAAR HET HBO OF DE UNIVERSITEIT?
In ons land hebben jongeren enorm veel studie- 

mogelijkheden. Maar als het gaat om onderwijs-

vormen is de keuzeruimte zeer overzichtelijk: 

vwo’ers kiezen bijna altijd voor het hbo of de 

universiteit. Met die keuze valt meteen een heel 

aantal mogelijke studieroutes af. Veel studiekiezers 

en ook ouders denken dat de keuze tussen hbo 

of universiteit automatisch wordt bepaald door 

schoolniveau: met een vwo-diploma ga je naar 

de universiteit. Marcel Bijman benadrukt dat deze 

gedachtegang soms tot een verkeerde keuze leidt. 

‘Een leerling moet niet blindelings kiezen voor de 

universiteit omdat hij of zij nu eenmaal het daarvoor 

vereiste niveau heeft. Ik raad leerlingen aan om 

samen met hun ouders goed stil te staan bij de 

vraag welk type onderwijs het beste bij hen past. 

Het antwoord hangt helemaal af van hoe je leert en 

werkt, niet per se van je middelbare schoolniveau.’

HET VERSCHIL

Over het algemeen is een hbo-opleiding praktisch 

en beroepsgericht en een universitaire studie meer 

theoretisch en wetenschappelijk.  

In het hbo krijgen studenten veelal projectmatig 

onderwijs, hebben ze vaak les in wat kleinere 

klassen en worden ze opgeleid voor een concreet 

beroep. De universiteit vraagt meer zelfstudie, en is 

gericht op zelf ontwerpen en ontwikkelen. Aan een 

universiteit leren studenten om wetenschappelijk 

onderzoek te doen. Ze krijgen vaak les in grote 

collegezalen of werkgroepen. Vanzelfsprekend 

zijn er ook hogescholen die hoorcolleges geven 

en universiteiten die juist projectmatig werken, 

zoals bijvoorbeeld de UT. Maar in grote lijnen is 

het hbo meer praktijkgericht, en de universiteit 

theoretischer. Moedig uw kind vooral aan om bij 

beide te gaan kijken, zodat hij of zij zelf het verschil 

ontdekt.

OM TE BESPREKEN MET UW KIND: 

•  Hoe leer jij het best, door zelfstudie of via 

klassikaal onderwijs? Verdiep je je het liefst  

in theorie, of wil je graag aan de slag?

•  Vind je het leuk om nieuwe kennis te 

ontdekken en te onderzoeken? Of pas je  

liever bestaande kennis toe in de praktijk? 

EEN VWO-VOOROPLEIDING 
WIL NIET ZEGGEN DAT DE 
UNIVERSITEIT AUTOMATISCH 
DE BESTE KEUZE IS.

UNIVERSITEIT

THEORETISCH EN WETENSCHAPPELIJK 
(WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK)

MINDER PERSOONLIJK ONDERWIJS 
(GROTE COLLEZALEN EN WERKGROEPEN)

ZELF ONTWERPEN EN ONTWIKKELEN 
VEEL ZELFSTUDIE

HBO

PRAKTISCH EN BEROEPSGERICHT 
(OPGELEID VOOR EEN VAK)

PROJECTMATIG ONDERWIJS 
(LEREN DOOR TE DOEN)

KLEINERE KLASSEN  
VEEL CONTACTUREN 
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‘TOM’ MAAKT LEREN  
LEUKER EN EFFECTIEVER 
Bij de UT hebben we onderzocht hoe studenten het best en het prettigst leren.  

Dat heeft ertoe geleid dat we een eigen onderwijsmodel hebben ontwikkeld:  

het Twents Onderwijsmodel (TOM). 

In dit model staat tijdens elke module één thema centraal. Studenten diepen dit 

thema uit tijdens colleges, workshops en feedbacksessies. Ze sluiten de module 

af met een teamproject waarin ze met een groepje medestudenten - vaak uit 

uiteenlopende UT-opleidingen - een actueel probleem uit de maatschappij of het 

bedrijfsleven te lijf gaan. Zo leren ze over de grenzen van hun eigen vakgebied 

heen te kijken, dwarsverbanden met andere disciplines te leggen, de opgedane 

wetenschappelijke theorie direct in de praktijk toe te passen, en ook nog eens goed 

samen te werken. Multidisciplinair en toekomstbestendig onderwijs noemen we dat. 

Uitdagend en leuk!

WERKEN IN EEN TEAM AAN 
EEN ACTUEEL ONDERWERP 
BEREIDT JE ECHT VOOR OP  
DE TOEKOMST.

21
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WAAR VOEL  
JIJ JE THUIS?
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WAAR VOEL JIJ JE THUIS?
Stel, uw zoon of dochter heeft besloten dat 

universitair onderwijs echt bij hem of haar 

past en heeft ook al een opleiding op het oog. 

Voor veel opleidingen kun je bij meerdere 

universiteiten terecht. Hoe kies je de meest 

geschikte? Elke universiteit legt eigen accenten, 

gebruikt eigen lesmethoden, heeft eigen 

docenten en is natuurlijk gevestigd in een 

eigen stad. Zo is de UT bijvoorbeeld koploper 

in Engelstalig onderwijs; daardoor biedt onze 

campus een zeer internationale studieomgeving. 

Marcel Bijman adviseert leerlingen altijd om 

bij zoveel mogelijk studies en universiteiten te 

gaan kijken. ‘Al is alleen maar het om er achter 

te komen wat je niet leuk vindt. Je kunt even 

rondlopen, kijken of je je er thuis voelt, iets 

meemaken van de vorm en de inhoud van het 

onderwijs. Zelf gaan rondkijken is een van de 

belangrijkste stappen die je kunt nemen in het 

keuzeproces!’

SFEER EN GEVOEL ZIJN WEL DEGELIJK BELANGRIJK

Voor veel jongeren is de stad waar ze gaan studeren 

belangrijk, zo niet doorslaggevend. De locatie in het 

land speelt daarbij een rol, maar zeker ook de sfeer 

en het aantal vrienden of bekenden dat er al of niet 

heengaat. Ook de sfeer in de universiteitsgebouwen 

of op de campus is natuurlijk belangrijk. Dat mag 

ook. Als ouder wilt u immers ook graag dat uw zoon 

of dochter zich straks thuis voelt op de studieplek. 

Stel daarom gerust vragen als: ‘Voel je je daar thuis? 

Hoe komt de sfeer op je over? Zijn het jouw soort 

mensen? Zie je jezelf daar je vleugels uitslaan?’

HET NUT VAN OPEN DAGEN EN MEELOOPDAGEN

Open dagen en meeloopdagen zijn een ideale 

manier om niet alleen de inhoud van bepaalde 

opleidingen te verkennen, maar ook de sfeer te 

ervaren, de faciliteiten te zien, een indruk te krijgen 

van de begeleidingsmogelijkheden. Moedig uw 

kind aan om meerdere open dagen te bezoeken: 

met meer vergelijkingsmateriaal maakt hij of zij 

immers een betere keuze. 

  OP DE OPEN DAGEN KALENDER KUNT U PRECIES ZIEN WELKE OPLEIDING OF  
INSTELLING WANNEER TE BEZOEKEN IS. 

TIPS!
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VRAGEN OM SAMEN VOOR TE BEREIDEN:
•  Waarin verschilt deze opleiding van andere 

vergelijkbare studies? 
• En deze universiteit van andere? 
•  Hoe ziet de gemiddelde week van een student 

eruit aan deze opleiding? 
• Hoe zit het met contacturen en lesmethoden? 
•  Hoe worden studenten begeleid tijdens deze 

studie?
•  In welke sectoren en beroepen komen de 

meeste studenten na deze opleiding terecht? 

Bespreek de open dag na afloop samen:  
Hoe heb je het ervaren? Wat viel op, positief 
dan wel negatief? Hoe was de sfeer? 

Stel vergelijkingsvragen, bijvoorbeeld: 
Waarom vond je het daar leuker dan hier?  

Ben je benieuwd naar de meningen 
van huidige studenten en wil je studies 
vergelijken? Studie in Cijfers geeft een beeld 
van hoe alle opleidingen aan hogescholen 
en universiteiten het doen in vergelijking 
met het landelijke gemiddelde. De Keuzegids 
geeft (tegen betaling) een overzicht 
van alle opleidingen, toelatingseisen en 
onderwijsinstellingen. 

https://www.studiekeuze123.nl/open-dagen
http://www.utwente.nl


PERSOONLIJK EN INFORMEEL 
Alle universiteiten hebben een andere focus. Zo is de UT een mens-

gerichte, technische onderzoeksuniversiteit. De academische en 

persoonlijke ontwikkeling van uw kind staat bij ons voorop. We  

kijken naar zijn/haar talenten en voorkeuren, en brengen zo het beste in  

hem/haar naar boven. in elke student het allerbeste bovenbrengen. Op 

onze campus bieden we 54 opleidingen aan in een informele, veelal 

kleinschalige setting.

Anders dan aan de meeste universiteiten is de student/staf-ratio bij de 

UT erg laag. Gemiddeld hebben universiteiten voor elke 19,3 studenten 

één onderwijzend staflid; bij de UT hebben we er één op de 13,5. 

Docent Marcel Bijman: ‘De UT is een zeer studentgerichte universiteit; 

je bent hier als student geen nummer. Contact tussen studenten en 

docenten is informeel en laagdrempelig. Er is veel begeleiding en veel 

van de activiteiten vinden plaats op de campus zelf.’ 
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https://vsnu.nl/studentengroei.html
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KIEZEN DOOR ERVAREN
Voordat uw zoon of dochter een definitieve studiekeuze maakt is een dagje 

meelopen sterk aan te raden. Hij of zij loopt dan met een student mee, volgt een 

college, krijgt een rondleiding, kan boeken inzien en praten met meerdere studenten. 

De meeloopdag is een ideale gelegenheid om de opleiding beter te leren kennen.

Dit zogenaamde proefstuderen draagt zeer positief bij aan het maken van een goede 

studiekeuze (Monitor Beleidsmaatregelen). De meeste hogescholen en universiteiten 

bieden vormen van proefstuderen aan. 

  HEEFT UW STUDIEKIEZER AL EEN SPECIFIEKE OPLEIDING OP HET OOG?

 Stimuleer hem of haar dan om zich in te schrijven voor een meeloopdag.

ELINE OVER…

EEN MEELOOPDAG
‘De meeloopdagen zie ik als een hulpmiddel om je 

keuze definitief te maken. De meeste vwo’ers die ik 

ken, hebben meeloopdagen bezocht. Ik heb aan één 

meeloopdag deelgenomen: Advanced Technology 

aan de UT, de studie die ik nu volg. Het programma 

bestond uit een wiskundecollege, een campustour en

wat vraagrondes. Het sterke van de UT meeloopdag 

is dat je een echt dag(deel)programma van een studie 

meemaakt; op sommige andere universiteiten volg je 

met een groep meelopers een afzonderlijk programma, 

waardoor je niet meemaakt hoe studeren daar echt is.’

HET STERKE VAN DE UT MEELOOPDAGEN IS 
DAT JE EEN ECHT DAG(DEEL)PROGRAMMA 
VAN EEN STUDIE MEEMAAKT.
Eline van der Sluis, student Advanced Technology
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http://www.researchned.nl/wp-content/uploads/2018/07/Monitor-Beleidsmaatregelen-2017-2018-eindrapport-9.0_def.pdf
https://www.utwente.nl/meeloopdag/
http://www.utwente.nl


PRE-UNIVERSITY:  
AL VANAF VWO 1
Is uw kind nog niet toe aan een meeloopdag bij een specifieke opleiding, maar 

wil hij of zij wel op een leuke manier kennismaken met een universiteit? Meerdere 

universiteiten bieden daarvoor mogelijkheden aan, bijvoorbeeld de Pre-University 

van de UT. De ‘Pre-U’ heeft voor scholieren van havo en vwo één tot en met zes een 

breed aanbod van activiteiten. Denk aan masterclasses over het ontwerpen van een 

app, robotica of ondernemerschap. Of het jaarlijks vijfdaagse MediCamp. Daarnaast 

biedt Pre-U biedt ook begeleiding bij profielwerkstukken en profielkeuze.

Programma’s als Pre-U helpen scholieren om een goede overstap te maken van 

het voortgezet onderwijs naar de universiteit. Marcel Bijman, naast docent in het 

voortgezet onderwijs ook docent bij het Honoursprogramma van de Pre-U, merkt 

op dat het programma leerlingen helpt om bewuster een vervolgstudie te kiezen. 

‘Ze kunnen heel laagdrempelig ontdekken wat bij ze past. Door de verschillende 

activiteiten en onderwerpen die we bieden is er voor elk wat wils. Het is heel gaaf dat 

jongelui zo op een andere manier kunnen leren, ontdekken en experimenteren!’

 INTERESSE IN DE PRE-UNIVERSITY VAN DE UT? 

Bekijk deze video of ontdek welke activiteiten Pre-U aanbiedt op onze jaarkalender.
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ELINE OVER…

PRE-U
‘Het Pre-U Honoursprogramma dat ik heb gevolgd gaf 

mij extra uitdaging tijdens het vwo. Ik vond het echt 

leuk om dat erbij te doen. Het programma verlaagt 

de drempel naar de universiteit, je raakt vertrouwd 

met de manier van studeren, je leert de weg kennen 

op de campus. Al met al een hele goede ervaring en 

voorbereiding.’

https://www.utwente.nl/onderwijs/pre-university/pre-u/
https://www.utwente.nl/onderwijs/pre-university/pre-u/5-6-vwo/honoursprogramma/
https://www.youtube.com/watch?v=BGQxH0ofE5I&feature=youtu.be
https://www.utwente.nl/onderwijs/pre-university/over-pre-u/events/
http://www.utwente.nl


DE KNOOP DOORHAKKEN
Als alle opties gewogen zijn en uw zoon of dochter heeft het aantal mogelijke 

opleidingen teruggebracht tot twee of drie, komt het moment waarop hij of zij de 

knoop mag doorhakken. Misschien slaan juist nu twijfel en stress toe. Is dit echt de 

beste optie? Mis ik niet iets? Wat als de gekozen opleiding toch tegenvalt? 

Het is helemaal niet raar als zulke vragen tegen het einde van het keuzeproces weer 

even boven komen. Sterker nog, zelfs lang nadat de keuze gemaakt is en uw kind al 

student is geworden kunnen ze de kop opsteken. Wanneer dat gebeurt, is het goed  

om twijfels te bespreken, maar ook om ze – zeker nu het hele keuzeproces voltooid is – 

te nuanceren. Marcel Bijman zegt het zo: ‘Als je alle stappen hebt genomen om je voor 

te bereiden op een keuze, dan mag je ook vertrouwen hebben in de keuze die je maakt.

Wij wensen u veel succes en plezier toe bij het doorlopen van het studiekeuzeproces 

met uw kind. Heeft u of uw kind vragen? Neem  gerust contact op met het Student 

Services Contact Centre van de Universiteit Twente.

ALS JE ALLE STAPPEN HEBT GENOMEN OM 
JE VOOR TE BEREIDEN OP EEN KEUZE, DAN 
MAG JE OOK VERTROUWEN HEBBEN IN DE 
KEUZE DIE JE DAN MAAKT.
Marcel Bijman
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CAMPUS ADRES
Universiteit Twente
Drienerlolaan 5
7522 NB  Enschede

POSTADRES 
Universiteit Twente 
Postbus 217
7500 AE  Enschede

T +31 (0)53 489 54 89
study@utwente.nl
utwente.nl/mag/bachelor

Volg ons op social:  
@utwente

NO 1
VOOROPLOPEND IN ONDERNEMERSCHAP

ÉN MAATSCHAPPELIJKE IMPACT
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11.136
STUDENTEN

WAARVAN 29% INTERNATIONAAL

130
STUDIE- EN STUDENTENVERENIGINGEN

mailto:study@utwente.nl
http://utwente.nl/mag/bachelor
https://www.facebook.com/utwente/
https://twitter.com/UTwente
https://www.instagram.com/utwente
http://www.utwente.nl
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