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De ouder als
LOOPBAANBEGELEIDER
Ouders kunnen hun kind helpen bij het kiezen, door
de juiste vragen op de juiste manier te stellen.
De hogeschool Rotterdam en Wageningen University
and Research Centre in samenwerking met Hogeschool Van Hall Larenstein hebben hiervoor projecten
ontwikkeld.
In het boek ‘De ouder is de beste loopbaanbegeleider’ van
Nella Barkley (1998) wordt duidelijk dat ouders een belangrijke rol kunnen spelen bij het keuzeproces van hun kind.
Ouders kunnen hun kind vragen in de loop van de tijd op
te schrijven wie hij bewondert, wat hij bewondert in die
persoon en of hij die kwaliteiten zelf ook heeft. Maar ze
kunnen ook gericht vragen waar hij van geniet, waar hij

nieuwsgierig naar is, wat hem interesseert, zoals bijvoorbeeld: favoriete bezigheden, banen die interessant klinken,
ﬁlms, muziek, reizen, sporten, idolen en boeken. Ze kunnen
ook ingaan op de leukste karaktertrekken, talenten en vaardigheden van hun kind. Aan de hand van al die vragen kunnen ze dan met hun kind studies en beroepen bespreken
waarin deze aspecten samenkomen. Een dergelijk lijstje
is ook handig om mee te nemen naar een gesprek met de
mentor/decaan.
Het is belangrijk dat ouders de gesprekken luchtig houden
en vooral, dat zij goed naar hun kind luisteren. Het is goed
als ouders zich bedenken dat zij niet overal een antwoord
op hoeven te hebben. En dat zij zich realiseren dat werk
met een laag salaris ook iemand heel gelukkig kan maken,
dat er meerdere perfecte banen bestaan en dat hun kind
wel eens iets kan kiezen dat ver van hun eigen werk afstaat.
Uitdrukkingen die vertrouwen geven aan het kind zijn: ‘ik
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sta achter je’, ‘iedereen maakt wel eens fouten’, ‘twijfelen
hoort er ook bij’, ‘volg je hart’ en ‘ik weet dat jij het aankunt’.
Wat vooral van belang is, is dat ouders achter de keuze van
hun kind staan. Wat dat besluit ook is.

Universiteiten en
hogescholen vinden
goed contact
met ouders belangrijk
Projecten binnen het hoger onderwijs
Steeds meer universiteiten en hogescholen vinden het
belangrijk dat aspirant-studenten een gemotiveerde studiekeuze maken en met goede, realistische verwachtingen
aan hun opleiding beginnen. Daarin zitten ze op één lijn
met schooldecanen, mentoren en ouders.
Zij vinden een goed contact met ouders van studiekiezers
over het studiekeuzetraject belangrijk.
Er zijn verschillende opleidingsinstituten in het hoger on-

De Hogeschool Rotterdam ondersteunt niet direct
mentoren en decanen, maar heeft wel een workshop
‘Samen Kiezen’ voor ouders van leerlingen van VOscholen in de regio Rotterdam ontwikkeld. Deze cursus
geeft ouders handvatten om hun kind goed en gericht
te begeleiden bij hun proﬁel- of studiekeuzeproces.
Tijdens drie avondsessies is er aandacht voor de verschillende aspecten die een rol spelen tijdens het proﬁel- en/of studiekeuzeproces. Ouders krijgen inzicht
in het keuzeproces, de stappen die genomen kunnen
worden en de belangrijkste invloeden. Ouders gaan
aan de slag met de vraag welke eigenschappen zij zelf
als ouder/begeleider kunnen inzetten tijdens dit proces en welke valkuilen zij kunnen tegenkomen.
Maar ook andere zaken komen aan bod zoals; het leren
herkennen van vaardigheden, talenten en interesses bij
hun kind en het vergroten van zijn of haar zelfbeeld.
De workshop bestaat uit drie bijeenkomsten en wordt
gegeven door een onafhankelijke trainer van de Hogeschool Rotterdam. De ze workshop is geen voorlichting
over studies van de Hogeschool Rotterdam en geeft
ook geen algemene informatie over proﬁelvakken, studies en dergelijke. Het proﬁel- en/of studiekeuzeproces
van kinderen en het kunnen begeleiden van dit proces
als ouder staan centraal.
Voor meer informatie kan contact opgenomen worden
met e.c.m.kouwenhoven@hro.nl

derwijs die hiervoor projecten hebben ontwikkeld, zoals
bijvoorbeeld de hogeschool Rotterdam en Wageningen
University and Research Centre in samenwerking met Hogeschool Van Hall Larenstein (WUR).

De WUR ondersteunt schooldecanen en mentoren die
speciale aandacht aan ouders van studiekiezers willen besteden. Om zicht te krijgen op de informatie/
begeleidingsbehoefte van ouders van studiekiezers
heeft de WUR een enquête afgenomen onder ouders
van studenten. 300 ouders hebben hierop gereageerd,
waaruit blijkt dat zij inhoudelijke informatie over opleidingen belangrijk vinden en dat zij graag antwoord
willen hebben op vragen als:
- Wat kan onze rol zijn als ouder in de komende fase
waarin ons kind zo’n belangrijke keuze maakt?
- Welke vragen zijn zinvol om te stellen aan zoon/
dochter, wat moet je juist wel doen en wat moet je
laten?
- Hoe is de begeleiding van studenten georganiseerd?
- Hoe groot is de studie-uitval en hoe kunnen we
voorkomen dat ons kind voortijdig uitvalt?
Opvallend is dat 16% van de ouders het op prijs stelt
als scholen in het voortgezet onderwijs informatie geven over hoe zij hun kinderen vanaf havo 4 en vwo 5
kunnen helpen met hun studiekeuze. De WUR heeft
daarom 10 tips voor ouders geformuleerd waarover
gecommuniceerd wordt op voorlichtingsdagen van de
WUR, maar ook op ouderavonden van scholen in het
voortgezet onderwijs. Decanen en mentoren kunnen
ondersteund worden door de WUR als dit onderwerp
op de agenda staat van een ouderavond.
De kern van de 10 tips is:
1. Bezoek de voorlichtingsdagen, kijk en luister mee
met uw kind.
2. Vraag door naar de ervaringen, hoe ervaart uw kind
de sfeer?
3. Kwaliteit van de opleiding, hoe schat u die in, hoe
staat de opleiding bekend?
4. Carrièreperspectief, wat kan uw kind worden?
5. Hoe is de studeerbaarheid, hoe groot is het studiesucces?
6. Welke werkvormen zijn er en past dit bij uw kind?
7. Hoe is de toekomstige leefomgeving?
8. Is uw kind enthousiast?
9. Wat kan ik doen als mijn kind niet kan kiezen?
10. Verwennen mag!
Schoolleiding, decanen, mentoren en ouders kunnen
informatie of ﬂyers van deze 10 tips aanvragen via docentenvwo@wur.nl of ouders@wur.nl
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