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door Michiel Westenberg

Oefenen in kiezen,
met vallen en opstaan
Een keuze vraagt om een beslissing. Een
probleem om een oplossing. Toch is de
problematiek rondom de keuze van een studie
niet eenvoudig op te lossen. Er is een omslag
nodig. Decanen en leerlingbegeleiders
kunnen hierbij een belangrijke rol spelen.

Over de studiekeuze van middelbare scholieren raken we maar
niet uitgepraat en in deze discussie zwaaien we van het ene
uiterste naar het andere: òf men vindt dat de keuze al op de
middelbare school gemaakt moet worden, òf men vindt dat
er een brede vervolgopleiding moet komen, zodat de keuze
uitgesteld kan worden. De slinger lijkt nu naar het uiterste
van de uitgestelde studiekeuze te zwaaien. Bij de opening van
het academisch jaar pleitte minister Plasterk voor een brede bachelors naar Amerikaans model op de universiteit en
het hbo. Pas daarna kiest de student voor een specialisatie.

Grote verschillen tussen
leerlingen in
timing en tempo
Een stelselwijziging – verbreding van alle bacheloropleidingen en dus ook een aanpassing van het voortgezet
onderwijs – zal een hoop gedoe geven en het probleem
van de studiekeuze zal nauwelijks afnemen. In de Amerikaanse brede bachelors is er ook veel uitval en Amerikaanse
bachelorstudenten zijn lang niet allemaal super gemotiveerd, in tegendeel. De University Colleges in Nederland
zijn een succes, maar ook zij hebben te maken met uitval en
uitstroom naar andere opleidingen. Hoe komt dat toch?
Waarom lukt het ons niet om een goed passend onderwijssysteem te ontwerpen? Ik benader deze vraag vanuit mijn
vakgebied, de ontwikkelingspsychologie.

One-size-ﬁts-all
Langzamerhand dringt het besef door dat de adolescentie
niet is afgelopen aan het einde van de puberteit. De puberteit in engere zin, dat wil zeggen de lichamelijke en seksuele volwassenwording, is reeds afgerond op 14,5 jarige leeftijd voor de meisjes en op 15,5 jarige leeftijd voor de jongens.
Daarna zijn ze echter nog volop in ontwikkeling tot circa
het 25e levensjaar: rijping van de prefrontale cortex, groei
van inzicht in zelf en anderen, ontwikkeling van metacognitieve vaardigheden, ontstaan van verantwoordelijkheidsbesef. Moeten we de studiekeuze dan maar uitstellen tot
het 25e levensjaar? Dat is misschien wat al te gortig. Op
welk moment kan de keuze dan wèl gemaakt worden?
Wanneer is de adolescent er rijp genoeg voor?
Het antwoord is heel eenvoudig: er is geen ideale leeftijd
voor het maken van de juiste studiekeuze. We moeten
beseffen dat er hele grote verschillen zijn tussen leerlingen
in de timing en het tempo van de ontwikkeling.
De puberteit kan beginnen op 8 jaar maar ook op 14 jaar,
het kan 6 jaar duren maar kan ook na 2 jaar al voorbij
zijn. Deze verschillen zien we ook bij de cognitieve en
psychosociale ontwikkeling: het ene kind is op 14-jarige
leeftijd al heel volwassen, terwijl dat bij de ander pas
op 25-jarige leeftijd gebeurt. Net als bij de puberteit zijn
er sekseverschillen: meisjes ontwikkelen zich gemiddeld
sneller dan de jongens. Daarnaast is er ook nog eens sprake
van grote verschillen in capaciteiten en sociaal-economische achtergrond. Vanwege al deze verschillen is het
onmogelijk om een one-size-ﬁts-all onderwijsmodel te
ontwerpen en daarmee het probleem rond de studiekeuze
uit te bannen.
Geleidelijk proces
Wat dan wel? We moeten studiekeuze gaan zien als een
geleidelijk proces: het is de uitkomst van een wisselwerking tussen enerzijds het opdoen van kennis van en ervaring met allerlei studies en beroepen en anderzijds het
groeiende inzicht in de eigen interesses en capaciteiten. De
gelegenheid om over verschillende studies na te denken en
ze uit te proberen stimuleert de persoonlijke groei, die op
haar beurt weer bijdraagt aan het maken van een goede
studiekeus.
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Dat proces kan op de middelbare school gestart worden
door op ongedwongen manier met leerlingen te brainstormen over studies en beroepen. Daarnaast moeten
ze in de gelegenheid worden gesteld om bij studies mee
te draaien en het werkveld te bezoeken. Waar het om
gaat is dat de leerling actief bezig is met studieoriëntatie.
Op een studiebeurs in Utrecht rondlopen of een open
dag bezoeken is slechts een eerste stap om te bepalen
in welke richting de leerling zich verder wil oriënteren.
Vervolgens moet de leerling ermee aan de slag kunnen,
want anders komt de nodige wisselwerking tussen studieoriëntatie en persoonlijke groei niet op gang.
Daarin ligt de uitdaging voor decanen en leerlingbegeleiders: hoe creëer ik voldoende mogelijkheden om leerlingen in aanraking te laten komen met verschillende
studies en hoe kom ik aan voldoende contacten in het
beroepsveld? Is het mogelijk om ze een paar dagen mee
te laten studeren met studenten in verschillende fasen
van de studie? Is het ook mogelijk om ze een dagje mee
te laten lopen op de werkvloer om aan het echte werk
te ruiken? Het zou fantastisch zijn als dat zou lukken voor
àlle leerlingen en niet slechts voor de kleine groep leerlingen die deelneemt aan een pre-university college.
Illusie
We moeten echter niet de illusie koesteren dat we met
een intensivering van de studieoriëntatie het hele proces
zozeer kunnen versnellen dat alle leerlingen aan het einde
van de middelbare school de juiste keuze zullen maken. Bij
vele adolescenten zal de deﬁnitieve keuze pas gemaakt

worden tijdens de vervolgstudie. Dat moeten we niet als
een probleem bestempelen, maar zien als een onvermijdelijke consequentie van grote verschillen in de timing en
tempo van de ontwikkeling.
Is een brede bachelor dan toch zinvol? Jawel, maar niet om
het studiekeuzeprobleem op te lossen. We moeten af van
het idee dat je uiteindelijk voor één speciﬁeke studie moet
kiezen. Wellicht kiest een student bewust voor een brede
cultureel-wetenschappelijke vorming. Een dergelijke vorming kan later in de beroepsuitoefening heel goed van pas
komen, bijvoorbeeld in het management en in de politiek.
Het is ook mogelijk dat men in een University College geleidelijk toegroeit naar een speciﬁeke keuze. De aanwezigheid van enkele University Colleges voorziet dan ook in een
belangrijke behoefte.

Met studies meedraaien
en werkveld bezoeken
Het zou echter schadelijk zijn om alle studenten door een
brede bachelors te dwingen. Menig leerling weet aan het
einde van de middelbare school wèl precies wat hij of zij
wil gaan doen. We zouden deze studenten demotiveren
door ze te dwingen allerlei andere vakken te volgen. Andere leerlingen weten wel ongeveer in welke richting zij
verder willen leren, maar nog niet precies in welk vak, of ze
twijfelen tussen twee uiteenlopende studies (bijvoorbeeld
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natuurkunde en psychologie). Deze categorie twijfelaars is
gebaat bij een ﬂexibele inrichting van het eerste studiejaar,
waarbij naar eigen keuze combinaties aangebracht kunnen worden. Deze ﬂexibiliteit maakt het ook mogelijk om
in twee studies af te studeren. Wat mij opvalt is dat collega’s en bestuurders dit wel een sympathiek idee vinden,
maar dat het blijkbaar niet verenigbaar is met de ﬁnancieringssystematiek. Dat is de omgekeerde wereld: het middel
is doel geworden.
Tijdrovend proces
Decanen en leerlingbegeleiders zouden een bijdrage kunnen leveren aan de nodige omslag in ons denken over de
studiekeuze, om te beginnen bij de leerlingen en hun ouders. Zij moeten gaan beseffen dat studiekeuze een tijdrovend proces is, waarvoor ze zich actief moeten inzetten. De
juiste studiekeuze ligt niet ineens op een ochtend onder
het hoofdkussen. Kiezen moet je leren, met vallen en opstaan. Tegelijkertijd moeten ze – vooral de ouders – gerustgesteld worden dat het helemaal geen ramp is als ze aan
het einde van de middelbare school nog niet precies weten
wat ze willen.
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Verder is het noodzakelijk om schoolleiders ervan te overtuigen dat het makkelijker moet worden om te switchen
tussen proﬁelen (en schooltypes). Scholieren zwemmen op
te jonge leeftijd in een fuik waar ze niet meer uit kunnen.
Maar nogmaals: ik pleit niet voor het uitstellen van keuzes.
Het maken van een weloverwogen keuze en de ervaring
van ‘het is toch niks voor mij’ stimuleren de persoonlijke
groei.
Met zijn allen moeten we leerlingen de tijd gunnen en de
gelegenheid geven om tot een deﬁnitieve keuze te komen,
daar hebben ze een leven lang plezier van en het levert de
maatschappij gemotiveerde werknemers op.

Referentie: Westenberg, P. M. (2008). De jeugd van tegenwoordig!
De Psycholoog, 10, 546-552. Website: www.sand-lu.nl
Documentaire: Een keuze voor het leven? Van Olga Vlieg,
en Sandra van Halen, HH Groningen. 2 juni 2008
http://www.youtube.com/watch?v=NAvc0GGp-hY

voor 4 en 5 vwo klassen in
het najaar van 2009 en in
het voorjaar van 2010
Laat uw leerlingen kennis maken met de
Universiteit Maastricht
Interesse of vragen?
www.maastrichtuniversity/schooldecanen | intermediairs@maastrichtuniversity.nl
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