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HOE HELP IK MIJN KIND KIEZEN?
VOORLICHTING VOOR OUDERS 
31 OKTOBER 2022  
19.30-20.30 UUR



WIE ZIJN WIJ
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Nicolien Scheerman

Psycholoog & Coach 

UvA / Duinzicht Coaching

Studiekeuze- en loopbaancoaching

www.uva.nl/studiekeuze

Zazie van der Leeuw

Onderwijskundige

Trainer /coach studiekeuzebegeleiding

studentenzaken

www.hva.nl/studiekeuze

http://www.uva.nl/studiekeuze
http://www.hva.nl/studiekeuze


WAT GAAN WE DOEN?

► Poll

► Achtergrond kiezen

► In dialoog

► Structureren hoe help ik mijn kind kiezen

► Exploreren

► Informatie & naslagwerk

► Vragen
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WIE BENT U?
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Poll 1
Mijn kind zit op / heeft…

HAVO

VWOMBO ANDERS

TUSSENJAAR



WIE BENT U?
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Poll 2
Ik oefen op dit moment het beroep uit waarvoor ik na mijn 

middelbare school een opleiding heb gevolgd.

JA NEE



WIE BENT U?
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Poll 3
Mijn kind mag alles kiezen wat hij/zij wilt, als hij maar gelukkig 

wordt

JA NEE



BEWUSTWORDING

► Welke wens heb ik voor mijn kind?

► Welke verwachtingen heb ik voor mijn kind?

► Welke zorgen (of vragen) heb ik als ouder over mijn kind en de keuze?
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HOE LOOPT UW EIGEN LOOPBAAN?
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KIEZEN IN TIJDEN VAN OVERVLOED



11

http://www.mipr.nl/wp-content/uploads/lemniscaat.png
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IN DIALOOG – HOE PAKT U DAT AAN?

► Het gesprek is onmisbaar, maar hoe en wanneer voer je dat gesprek?



13

NÍET DOEN WÉL DOEN

Pushen in één richting, in hoek duwen

Zeggen dat ú het een leuke studie vindt
“Als ik jou was, dan...”

Elke dag herhalen: “Weet je het al?”

Voor mij gaan zoeken op internet

Meteen na school of als ik moe ben of steeds tijdens eten met 
broer/zus erbij

Ellenlang, uitgebreid uitleggen

Meteen kritiek geven

Gelijk antwoord/reactie verwachten

Forceren om naar open dag te gaan
“Je moet …”

Eigen beelden van vroeger projecteren

IN DIALOOG - WAT ZEGT DE 
STUDIEKIEZER?
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NÍET DOEN WÉL DOEN

Gesprek open houden

Luisteren en cruciale vragen stellen

Realistisch beeld geven

Onbekende beroepen noemen

Juiste timing: gesprek voeren als het goed voelt en 
een goed moment is

Kanten benoemen die ik nog niet van mezelf ken, 
zonder te veel in te vullen

Rustig blijven, de tijd nemen

Steunen

Praktische steun, bv mee naar open dag

Vertrouwen hebben

IN DIALOOG - WAT ZEGT DE 
STUDIEKIEZER?



IN DIALOOG - BASISHOUDING

► Gelijkwaardige gesprekspartner

✓ Open

✓ Nieuwsgierig

✓ Geduldig

✓ Oordeelvrij: NIVEA (Niet Invullen Voor Een Ander)

► Open vragen & LSD (Luisteren, Samenvatten, Doorvragen)

► Stap voor stap, niet meteen naar het eindresultaat
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IN DIALOOG - GEEF UW KIND DE REGIE

► Hoe zorg ik dat mijn kind in beweging komt? 

► Maak eerst de afspraak: 

✓ Wanneer?

✓ Hoe wil je het erover hebben?

✓ Wat wil je bespreken? 

✓ Waar? (Suggesties mogen natuurlijk)

✓ Met wie?

► Tijdens het gesprek: laat het kind bepalen

► Check tussendoor/naderhand: werkt dit zo voor jou? 
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► Uw kwaliteit inzetten

► Reflectie op gevoel 

✓ Als je dit vertelt, wat gebeurt er dan met je?

✓ Hoe voelde je je erbij? 

✓ Wat mis je? 

► Reflectie op het proces

✓ Vertel eens, wat gebeurt er in je hoofd? 

✓ Als je met een afstandje naar het probleem kijkt, wat zie je dan? 

✓ Als je terugkijkt op ons gesprek, wat valt je dan op? 
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IN DIALOOG - REFLECTIE



SAMEN STRUCTUREREN

► Door de bomen het bos gaan zien

► Vanuit studierichtingen denken en zoeken

www.studiekeuze123.nl
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EXPLOREREN - ERVAREN & UITPROBEREN

Erop uit:

► Bezoek open dagen, Proefstuderen, Meelopen

► Inzetten van uw netwerk en netwerk van uw kind

► Gesprek voeren over de ervaringen 
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SAMENVATTEND

► Jullie kunnen helpen en laat de regie bij het kind

► Bespreek keuzestress

► Focus op proces, niet alleen op het einddoel

► Rol ouder: 

► In gesprek gaan over wie ze zijn en reflecteren op ervaringen

►Helpen structureren, door de bomen het bos laten zien

►Stimuleren om er op uit te gaan en onderzoek te doen
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INFORMATIE

► Open dagenkalender: www.studiekeuze123.nl/open-dagen

► Open dag HvA: 5 november 2022

► UvA: Online filmpjes bekijken, hele jaar door

► Bachelorweek UvA: 12 -19 november 2022 / campus bezoek: 18 nov

► Volgend webinar voor ouders over Praktische zaken: 22 november 2022
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http://www.studiekeuze123.nl/open-dagen


NASLAGWERK

► studiekeuze123.nl

► hva.nl/ouders          (zie ook webinar)

► uva.nl/ouders          (zie ook webinar)

► vraaghetdestudent.nl

► studiegids.hva.nl

► studiegids.uva.nl
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VRAGEN?


