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‘It isn’t normal to know what we want. 
It is a rare and difficult psychological achievement’

- Abraham Maslow

Insta: @thijslaunspach
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Probleem: 
De keuze voor een studie is voor veel leerlingen lastig.

Voor sommige leerlingen is kiezen héél lastig.



HOE HELP IK LEERLINGEN DIE NIET 
KUNNEN KIEZEN, KIEZEN?

OPZET MASTERCLASS

1. Generatieperspectief

2. Keuzestress 

3. Gevolg: stress

4. Vijf tips voor het begeleiden van een onmogelijke keuze

Roos (19)

• Eerstejaars theaterdocent Zwolle 
(HBO)

• Middelbare: Gymnasium
• Tussenjaar: werken en

produceren

• ”Ik wist pas écht wat ik wilde 
kiezen toen ik een voorbeeld
had.”

• ”Je moet nog wel even zeggen dat 
HBO ook best een optie kan 
zijn!”

Sam (17)

• Heeft VWO afgerond
• Net begonnen aan een 

tussenjaar
• Weet niet wat ze na het 

tussenjaar wil gaan doen.

• ”Ik vind veel dingen gewoon
wel leuk, maar niet iets
superleuk. Nu denk ik: is 
‘gewoon leuk’ goed genoeg?”



1. GENERATIEPERSPECTIEF
Hoe zijn de leerlingen veranderd?
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GENERATIES
• Babyboomgeneratie (1940 – 1955)

• Generatie X (1955 – 1970)

• Pragmatische generatie (1970 – 1980)

• Millennials (1980 – 1995/2000)

• Generatie… ‘Z?’ (1995/2000 – 20..?)



KENMERKEN GENERATIE Z
• Alle informatie onder je vingertoppen (digital natives), maar ook: 

technostress, information overload en FOMO

• Een zee van mogelijkheden, maar ook: je kunt als mens mislukken.

• Opvoeding: jij kunt worden wat je wil als je maar hard genoeg je best doet.

• Referentiekader: economische crisis

• Eigenwaarde en zelfvertrouwen hangt af van prestaties.

• “Ik zoek het zelf wel uit!”

KWETSBAARHEDEN GEN-Z

• Sociale druk, prestatiedruk, taboe op falen

• Technostress, FOMO

• Weinig ontspanning – burn-out?

• Onzekerheid over de toekomst: ‘komt het wel goed met mij?’

• Sociale vergelijking: het gevoel achter te lopen / niet goed genoeg te zijn.

• Vgl Sam: “Ik had altijd het idee dat iedereen het beter wist dan ik!”



2. KEUZESTRESS
Hoe is studiekiezen veranderd?



Uitdaging:

Stel je voor dat jij nu een studiekiezer zou zijn in deze tijd. Op basis 
waarvan zou jij dan de keuze maken? Wat zou jouw belangrijke

criterium zijn om je keuze op te baseren?

Overleg met je buurmensen en kijk of je het eens kunt worden.

MENTIMETER





DE KEUZEPARADOX

• Ons boerenverstand: méér keuze = beter. Want: je hebt het dan helemaal 
zelf voor het uitzoeken.

• Maar! Hoe meer keuze je hebt, hoe moeilijker de beslissing. 



DE KEUZEPARADOX
• Hoe complexer de beslissing, hoe vervelender het kiezen wordt.

• Met zoveel keuzes heb je immers nogal een grote kans om verkeerd te 
kiezen (en dat is in het geval van studie ‘desastreus’)

• Zeker wanneer je ook zelf moet bedenken op basis van welke criteria je de 
keuze moet gaan maken.

• Zéker wanneer een belangrijk deel van de informatie onbekend is.

• Geanticipeerde spijt: het akelige gevoel van spijt dat je nu al kunt hebben 
over een toekomstige verkeerde keuze.





STUDIEKEUZE-DRUK
• Aantal HBO-opleidingen: 1900+, aantal universitaire bachelors: 400+.

• Gemiddelde studieschuld: € 15.000,- (Stufi) à € 21.000,- tot € 24.000 nu. 

• Studies algemener, maar tempo ligt hoog.

• Nadruk: belang van positie op de arbeidsmarkt (en die is moeilijk te
voorspellen)

• Bestaat deze baan nog over 20 jaar?

• Steeds belangrijker: ‘USP’, ‘personal branding’, ‘motivatie’, ‘jezelf onderscheiden 
van peers’. 

Roos: 



Generatie-
kenmerken

Eigenschappen 
van de keuze zelf

• Onzekerheid over 
toekomst

• Taboe op / 
angst voor falen

• FOMO en prestatiedruk

• Beslissen steeds 
ingewikkelder

• Steeds meer opties
• Keuze steeds gewichtiger

3. GEVOLG: STRESS



SCHOOL

Zeurende 
ouders

Plannen

Apparaten
die de hele 

tijd
aanstaan
en dingen

willen

Hobby

Sociale 
ontwik-
keling

Liefde

Bijbaan

Social
media 
image

FOMO

WAT 
MOET IK 

MET MIJN 
LEVEN??!



4. VIJF TIPS VOOR HET BEGELEIDEN VAN 
EEN ONMOGELIJKE KEUZE
Van informatiemodel naar coachingsmodel



”Oplossingen zijn het probleem niet”.

- Theo Maassen

Waarschuwing:

#1 VAN ADVISEUR NAAR COACH



DECAAN ALS COACH
• Ga naast de leerling staan en luister echt.

• Help hem / haar het probleem helder te 
krijgen.

• Stel vragen over waar het precies mis gaat.

• Gebruik je eigen referentiekader als
antenne

• Stel de leerling in staat zelf met de 
oplossing van het probleem te komen.

#2 RELATIVEER (TE) HOGE 
VERWACHTINGEN



RELATIVEREN
• Signaleer onredelijk hoge verwachtingen.  Hoe denk je nu over je keuze?

• Een verkeerde keuze is wel vervelend, maar niet het einde van de wereld.

• Sam: “De keuze voor je studie is natuurlijk belangrijk. Maar het moet niet worden 
opgepompt tot de belangrijkste keuze van je leven die de komende 1000 jaar bepaalt. 
Dat werkt verlammend!”

• Veel mensen komen uiteindelijk toch terecht op een andere plek dan ze in eerste
instantie hadden verwacht.

• Er zijn zélfs voordelen aan een verkeerde keuze maken. 

#3 MAAK LEERLINGEN KEUZEVAARDIG



KEUZEVAARDIGHEID
• Voorlichting: niet alleen het wát van de keuze, 

maar het hoe.

• Een keuze is nooit 100%, maar 70/30, 60/40 of 
zelfs 50/50.

• De perfecte keuze bestaat niet.

• Help de leerling erachter komen welke criteria 
voor hem / haar het belangrijkste zijn.

• Bedenk samen met hem / haar een methode om
tot een adequate keuze te komen.

#4 LAAT LEERLINGEN 
VAN ELKAAR LEREN



LAAT LEERLINGEN VAN ELKAAR LEREN
• Het kiezen van een studie gaat gepaard met stress en onzekerheid. 

• Leerlingen onderling hebben het vooral over het wat van de keuze, niet over 
het hoe.

• Leerlingen met kiesmoeite aan elkaar koppelen werkt op verschillende niveaus:

• Het normaliseert de keuzeproblemen die er zijn – ik ben niet de enige

• Leerlingen leren van peers die in hetzelfde schuitje zitten. Ze vinden
medestanders met wie ze kunnen sparren.

#5 WEES EEN VOORBEELD



UITDAGING

•Vertel je buurman over een belangrijke beslissing waarin jij 
achteraf de verkeerde keuze hebt gemaakt. (Moet wel iets 
groots zijn!)

•Wat heb je daarvan geleerd?

WEES EEN VOORBEELD

• Natuurlijk zit jij in een andere levensfase en heb je een ander 
referentiekader. Maar je bent wel een mens, en hebt ook nog eens meer 
levenservaring.

• Bijvoorbeeld in falen!

• Attitude: een verkeerde keuze maken kan, falen als mens is niet 
automatisch gevolg. De wereld vergaat niet!



thijs@thijslaunspach.nl

Insta: @thijslaunspach


