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Samenvatting 

De titel van dit project is ‘A-maze-ing choice’. Een Engelse titel, omdat in het Nederlands niet 
een titel te vinden was die op deze manier aan kan geven hoe moeilijk het kan zijn voor een 
jongere om een keuze te maken in het doolhof van alle persoonlijke drijfveren en 
omgevingsfactoren. De titel is voornamelijk gericht op de jongere en zijn/haar keuze. De 
afbeelding op de voorkant van dit verslag laat zien dat ‘wij’ als kijkers van buitenaf 
(professionals in het voortgezet onderwijs (VO), begeleiders van de Jonge Helden Academie 
(JHA), de maatschappij) een jongere vrij eenvoudig door een doolhof heen zouden kunnen 
leiden. De kunst is echter om de jongere bij een keuze zo te ondersteunen dat hij/zij zelf een 
uitweg kan vinden om zelf zijn/haar eigen fundament neer te kunnen zetten voor een 
bewuste en gemotiveerde studiekeuze.  
 
Door middel van dit onderzoeks- en innovatieproject krijgt de JHA een concreet plan in 
handen om een samenwerkingsverband met het VO aan te gaan. Op basis van de 
onderzoeksgegevens wordt een advies of plan ontwikkeld over hoe de JHA kan aansluiten 
bij de begeleidingsbehoefte van jongeren tijdens het studiekeuzetraject binnen het onderwijs. 
 
De JHA wil in samenwerking met het voortgezet onderwijs van Nijmegen samenwerken om 
jongeren voor te bereiden op het maken van een bewuste en duurzame studiekeuze om 
studie-uitval tegen te gaan. Het aantal jongeren dat uitvalt tijdens de studie is groot, maar de 
JHA wordt door deze jongeren nog niet algemeen ontdekt als een partner in hun zoektocht. 
In het eerste contact met het VO is de wederzijdse kennismaking goed tot stand gekomen, 
maar op het moment dat de JHA afspraken wil maken over een eventuele samenwerking 
met het VO blijkt dat lastig te zijn, zonder dat er een duidelijke aanwijsbare reden voor is.  
 
De onderzoeksvraag die hierbij is opgesteld, luidt als volgt: 
Waarmee kan de JHA aansluiten binnen het voortgezet onderwijs om in samenwerking met 
professionals twijfelende/besluiteloze examenkandidaten te ondersteunen in het 
studiekeuzeproces? 
 
Door middel van theoretisch onderzoek en het spreken van professionals in de oriëntatiefase 
kon er in samenwerking met de opdrachtgever een onderzoeksplan gemaakt worden en 
fieldresearch gericht voorbereid worden. Een aantal onderwijsprofessionals en jongeren is  
hiervoor geïnterviewd en geënquêteerd. Hieruit is een aantal zaken naar voren gekomen die 
van belang zijn bij het beantwoorden van de hoofdvraag: 

- Ontwikkelingspsychologie van het puberbrein; 
- Klassikaal versus individualistisch werken; 
- Draagvlak van de onderwijsprofessionals. 

 
Voor de JHA is het interessant om met haar knowhow aan te sluiten op voornamelijk de 
eerste twee punten. De JHA heeft haar expertise liggen op het zoeken van de balans tussen 
interne factoren en omgevingsfactoren. Ook slaagt zij erin om gesprekken op gang te helpen 
met en tussen jongeren door middel van activiteiten. Deze twee ingrediënten zijn binnen het 
VO en bij de scholier gewenst. 
 
Het innovatieve product als resultaat van het onderzoek stimuleert jongeren op een actieve 
manier stil te staan bij het fundament van hun studiekeuze. A-maze-ing Choice zorgt ervoor 
dat jongeren zich bewust worden van interne en externe processen die een rol spelen bij het 
maken van een gemotiveerde en toegewijde houding ten opzichte van hun keuze. Op een 
ludieke manier wordt tijd en aandacht gecreëerd voor jongeren, waarvoor in het normale 
lesprogramma te weinig tijd en gelegenheid is. Dit alles met als doel de uitval in het eerste 
studiejaar na de middelbare school onder jongeren terug te dringen. 
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Voorwoord 

Na zelf zes onbegeleide tussenjaren te hebben gehad, ben ik in 2013 begonnen aan mijn 
eigen, goed gekozen opleiding CMV. Deze zes jaar van lichte onvrede met de werksituaties 
hebben ervoor gezorgd dat ik uiteindelijk onbegeleid grondig onderzoek heb gedaan naar de 
vraag: ‘Wie is Karen?’. Van deze zes jaar en een voorgaande studie die alles met structuur 
had te maken in plaats van met cultuur, heb ik totaal geen spijt. Naar mijn idee heb ik dat 
nodig gehad en is het daarom dat ik nu hier op dit punt in mijn leven ben en niet ergens 
anders. Ik ben tevreden en zal daarom ook nooit spreken van een foute keuze. Mijn geluk 
was echter dat ik de vaardigheden bezat om zelfonderzoek te doen, een omgeving had die 
mij daar enorm in ondersteunde en de financiële middelen heb om nu nog een studie te 
volgen. Ik ken het geluk van de basisbeurs.  
 
Nadat ik in het derde jaar van mijn studie uit een half jaar stage kwam, waar ik geen vrijheid 
kreeg om mezelf te ontwikkelen, rolde ik als stagiaire binnen bij de Jonge Helden Academie 
(JHA). Hier heb ik moeten wennen aan de tijd, ruimte, aandacht, verantwoordelijkheid en 
creativiteit die er in volle glorie was. In deze periode besefte ik dat dit ook precies is wat de 
JHA wil uitdragen en wat nodig is om jezelf te ontwikkelen en profileren. Daarnaast schrok ik 
ervan wat een half jaartje stage zonder ruimte kon betekenen voor het ontwikkelen van een 
defensieve houding richting het leerproces wat een ander voor je bepaalt.  
 
Mijn tussenjaren en de ervaring tussen het moeten volgen van kaders en het kunnen spelen 
met kaders hebben ervoor gezorgd dat ik mij al snel verbonden voelde bij de JHA en mij ook 
wilde inzetten om jongeren te ondersteunen in dit proces, op welke manier dan ook. In dit 
halve jaar stage ontstond ook de invulling voor een afstudeeronderzoek waar ik mij in dit 
verslag op zal focussen.  
 
Het verslag zal in eerste instantie geschreven worden voor de organisatie JHA, die hopelijk 
met behulp van dit onderzoek verder zal komen in het verspreiden van hun expertise. 
Daarnaast is dit mijn afstudeerproject en zal het verslag beoordeeld worden door mijn 
docenten. Tijdens dit project hoop ik ervaring op te doen in het uitvoeren van kwalitatief goed 
onderzoek, omdat dit iets is waar ik mij in de toekomst wellicht op wil toeleggen.  
 
In dit onderzoek werk ik alleen. Dat wil zeggen; het is míjn afstudeeronderzoek, ik word erop 
beoordeeld. Echter werk ik in de praktijk niet alleen. Mijn opdrachtgever is betrokken bij en 
nieuwsgierig naar het onderwerp, waardoor het draagvlak vanuit de organisatie al aanwezig 
is. Daarnaast zal hij mij ondersteunen en coachen op het gebied van onderzoek uitvoeren en 
daar waar ik het verder nodig heb.  
Vanuit school heb ik een prettige klankbordgroep, bestaande uit ook individuele 
onderzoekers. Hierdoor kunnen we op gelijkwaardige manier elkaar ondersteunen in 
onderzoek en verslaglegging.  
 
Mijn dankbetuiging gaat in eerste instantie naar de JHA, bestaande uit Marieke van Baars, 
Rogier van Aanholt en Geert Vaarwerk, die mij in het laatste jaar veel mogelijkheden hebben 
geboden en ruimte hebben gegeven om te werken aan ontwikkelingen die ik zelf belangrijk 
en nodig vind voor mijn professionele houding. In het bijzonder Geert Vaarwerk die mij met 
raad en daad heeft bijgestaan daar waar nodig was en ook veel tijd heeft besteed aan de 
begeleiding van het onderzoek. Ook heel dankbaar ben ik voor de inzet van Huub Gulikers 
die helaas in februari afzwaaide bij CMV, maar als critical friend zich informeel graag 
bezighield met mijn onderzoek in deze periode. Tot slot wil ik Ad den Dekker bedanken die 
mij vanuit de opleiding het vertrouwen gaf te geloven in mijn eigen kunnen.  
 
Ik wens u veel leesplezier! 
 
Nijmegen, 31 maart 2017 
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Lijst van afkortingen en begrippen 
(Alfabetische volgorde) 
 
CMV Culturele en Maatschappelijke Vorming 
HAN Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 
HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs 
ISO Inter Stedelijk Overleg 
JHA Jonge Helden Academie 
KSA Kunstzinnige en Sportieve Activiteiten 
LAKS Landelijk Aktie Kommitee Scholieren 
LOB Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding 
NJI Nederlands Jeugd Instituut 
NVS-NVL Nederlandse Vereniging van Schooldecanen en Leerlingbegeleiders 
O&I Onderzoek en Innovatie 
PCDA Plan Do Check Act 
SWOT Strengths Weaknesses Opportunities Threats 
VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs 
VO Voortgezet Onderwijs 
VWO Voortgezet Wetenschappelijk Onderwijs 
  
  
  
  
Bewuste keuze In dit verslag staan aspecten van het onderzoek omschreven met de 

term ‘bewuste keuze’. Hiermee wordt bedoeld dat er een keuze 
gemaakt kan worden door te kijken naar innerlijke factoren en 
omgevingsfactoren door aan te sluiten bij wat in de jongere zelf leeft, 
maar ook door de jongere te stimuleren diens omgeving daarbij te 
raadplegen. Door stil te staan bij de intrinsieke drijfveren kan er een 
keuze gemaakt worden die bij de eigen leefwereld aansluit en 
daardoor meer kans van slagen heeft voor een prettiger leven.  

  
Empowerment Het in staat stellen van iemand om zelfsturing te activeren.  
  
‘Foute keuze’ Er zijn slechts enkele keuzes die een definitief karakter hebben. De 

meeste keuzes zijn niet definitief. Als volwassen persoon zijn er 
wellicht al verschillende vriendschappen en relaties geweest, zijn er 
meerdere functies bekleed en pogingen gedaan tot het opzetten van 
een onderneming. Allemaal keuzes die gemaakt zijn. Het zijn  
allemaal leerzame momenten geweest. Doordat men leert van deze 
situaties zal in dit verslag niet gesproken worden van een verkeerde 
keuze. Het wordt echter wel vaak zo bestempeld omdat mensen op 
het moment zelf vaak de druk en faalangst voelen die de omgeving 
oplegt. In dit verslag zal daarom het begrip ‘foute keuze’ altijd tussen 
haakjes geplaatst worden.  

 
Omwille van de leesbaarheid is steeds ‘hij’ gebruikt in de tekst. Waar ‘hij’ staat kan uiteraard 
ook ‘zij’ worden gelezen.  
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1. Inleiding 
 
De organisatie waar het onderzoek plaatsvindt draagt de naam Jonge Helden Academie. 
Deze naam is gekozen omdat de jongere die op onderzoek wil gaan naar zijn diepste 
binnenste en tegelijkertijd bekijkt in wat voor wereld hij leeft, lef toont. Het pakken van rust en 
ruimte binnen de hectische samenleving waarin we leven vergt een hoop moed. De 
maatschappij verlangt veel van een persoon en zeker van jongeren die overprikkeld worden 
door (sociale) media, het aanbod en de mogelijkheden van studies, sporten, vakanties, de 
groepsdruk als het gaat om roken, drinken, drugs, nieuwe apparatuur, verwachtingen van 
vrienden, ouders en dat op een moment in hun leven waar zij zichzelf volop aan het 
ontwikkelen zijn en hun eigen identiteit zoeken. Kortom, de ruimte nemen om jezelf onder de 
loep te nemen kan gerust een heldendaad genoemd worden.  
 
De titel van dit project is ‘A-maze-ing choice’. Een Engelse titel, omdat in het Nederlands 
geen goede titel te vinden was die op deze manier aan kan geven hoe moeilijk het is om een 
keuze te maken in het doolhof van alle bovengenoemde aspecten. De titel is voornamelijk 
gericht op de jongere en de keuze. De afbeelding op de voorkant van dit verslag laat zien dat 
‘wij’ als kijkers van buitenaf (professionals in het voortgezet onderwijs (VO), begeleiders van 
de JHA, de maatschappij) een jongere vrij eenvoudig door een doolhof heen zou kunnen 
leiden. De kunst is echter om dat op een manier te doen waardoor de jongere zelf een 
uitweg kan vinden om zo zijn eigen fundament neer te kunnen zetten voor een bewuste en 
gemotiveerde keuze.  
 
In de opleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming (CMV) wordt in het programma 
Onderzoek en Innovatie (O&I) gebruik gemaakt van het boek ‘Praktijkonderzoek in zorg en 
welzijn’ van Cyrilla van der Donk en Bas van Lanen (2014). De structuur van onderzoek 
zoals zij dat hebben beschreven zal gebruikt worden voor dit onderzoek. In dit verslag zal 
dan ook verwezen worden naar deze theorie. Naast deze verplichte literatuur wordt er ook 
gebruik gemaakt van het boek ‘Wat is onderzoek?’ van Nel Verhoeven (2011). Het gebruik 
maken van een andere theorie naast de verplichte helpt bij het beter begrijpen en het zetten 
van een stevigere basis als beginnend onderzoeker.  
 

1.2 Aanleiding 
Aan de uitvalcijfers van het beroeps- en hoger onderwijs is af te lezen dat 30% van de 
studenten tijdens het eerste studiejaar stopt en 50% van de startende studenten het einde 
van de studie niet haalt (NU.nl, 7 augustus 2015). Dit heeft zowel persoonlijke als financiële 
gevolgen voor de jongere. In veel artikelen wordt verondersteld dat een ‘verkeerde’ 
studiekeuze leidt tot studie-uitval, op een manier alsof studie-uitval altijd door een verkeerde 
keuze veroorzaakt wordt. Studie-uitval kan verschillende redenen hebben als ‘moeite met 
onderwijs’, ‘persoonlijke omstandigheden’ en ‘studie is te zwaar’. Echter uit een onderzoek 
naar de oorzaken van studie-uitval komt naar voren dat 56% van de ondervraagde studie-
uitvallers aangeeft dat de opleiding achteraf niet interessant genoeg was (Wartenbergh & 
Broek, 2008). Ander onderzoek geeft aan dat slechts 20% van de studenten zeer 
gemotiveerd voor de studie blijkt te zijn (NWO, 2008). Motivatie is nodig om in beweging te 
komen en deze beweging voort te zetten. Motivatie is de motor van het persoonlijke 
groeiproces en het vermogen tot zelfverwezenlijking (Brinkman, 2013, p. 37). Het maken van 
een ‘foute keuze’ leidt tot het ontbreken van motivatie en kan zich uiten in verminderd 
zelfvertrouwen en een terughoudende houding. Bovendien bouwt de jongere met het huidige 
leenstelsel vanaf het begin van een studie (al dan niet ‘fout’ gekozen) aan een studieschuld. 
 
De Jonge Helden Academie biedt een mogelijke oplossing voor twijfelende/besluiteloze 
jongeren om een begeleid traject te volgen waarin de jongere kan uitvinden wie hij is, waar 
zijn talenten liggen en wat hij hiermee zou kunnen bereiken: op zoek naar intrinsieke 
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drijfveren. Dit ondersteunt de JHA door de jongere te laten kijken naar zichzelf en zijn 
omgeving en door te werken met hoofd, hart en handen.  
 
Het vaste aanbod dat de JHA op dit moment heeft, is de ondersteuning en begeleiding van 
deelnemers elke donderdag. De JHA merkt echter dat het niet eenvoudig is om de doelgroep 
te bereiken en nieuwe deelnemers binnen te halen. Ze zal dus ook naar buiten moeten 
treden om ondersteuning te kunnen bieden aan de jongeren die dat nodig hebben.  
 
De JHA is een ideële organisatie die nastreeft dat jongeren de ruimte krijgen om een 
bewuste en gemotiveerde studiekeuze te maken. Vanuit haar visie werkt de JHA aan het 
individueel en gezamenlijk begeleiden van jongeren waarin zij op een bewuste manier leren 
stappen te ondernemen met betrekking tot werk en leren. Deze begeleiding is op iedere 
jongere persoonlijk afgestemd. De huidige deelnemers van de JHA hebben laten weten dat 
deze persoonlijke begeleiding ontbrak bij hun eigen studiekeuzetraject. Ook in diverse 
artikelen is te lezen dat een persoonlijke aanpak van essentieel belang is voor een juiste 
studiekeuze en dat deze vaak ontbreekt in het diverse aanbod van studiekeuzetrajecten die 
vanuit het voortgezet onderwijs geboden wordt. 
 
De grootste vindplaats van jongeren die bezig zijn met een studiekeuzeproces is binnen de 
examenperiode van het voortgezet onderwijs (Hermes, Naber & Dieleman, 2010, p. 90). De 
JHA heeft in haar netwerk veel informeel contact met professionals binnen voortgezet 
onderwijsinstellingen in Nijmegen die het principe van de organisatie dragen. Dit is te merken 
aan de interesse die getoond wordt en aan het aantal professionals dat de JHA bezocht 
heeft. Als het echter aankomt op structurele/formele samenwerking met betrekking tot 
programma-activiteiten binnen het studiekeuzetraject blijkt het maken van afspraken erg 
lastig te zijn. 
 
In het derde jaar van mijn studie CMV heb ik een half jaar stage gelopen bij de JHA. Mijn 
eigen interesses in onderwijs, educatie, ontwikkeling en zingeving komen in deze organisatie 
samen waardoor deze stageplaats goed aansluit bij mijn belevingswereld. In dit halve jaar 
heb ik ervaring opgedaan in het begeleiden en coachen van deelnemers, 
productontwikkeling en het faciliteren van evenementen. Tijdens deze werkzaamheden ben 
ik, samen met het team, tegen een aantal obstakels aangelopen. Eén van de grotere 
obstakels bleek de bereikbaarheid van de directe probleemeigenaren van studie-uitval: de 
jongeren. Doordat ik al stage had gelopen bij de JHA die daarin de ruimte gaf voor mijn 
eigen ontwikkeling en daarmee draagvlak en eigenaarschap bij mijzelf produceerde, werd 
mijn nieuwsgierigheid gewekt naar de achterliggende reden van onderwijsinstellingen die vol 
enthousiasme zijn over de organisatie, maar het moeilijk vinden om structurele afspraken te 
maken met de JHA. 
 

1.3 Culturele en Maatschappelijke Vorming 
De opleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming (CMV) leidt op tot professional in de 
sociaal-agogische sector. De CMV’er ondersteunt en begeleidt mensen bij het vormgeven 
van hun eigen leven. Het begrip empowerment staat hierbij centraal. De CMV’er ontwerpt en 
organiseert projecten en programma’s die mensen uitdagen en in staat stellen om 
gezamenlijk te werken aan een gewenste verbetering in de leefsituatie (Landelijk 
Opleidingsprofiel, 2013, p. 25).  
 
De opleiding CMV in Nijmegen heeft zich daarbij gespecialiseerd in het werken met 
Kunstzinnige en Sportieve Activiteiten (KSA). Het inzetten van creatieve middelen kan 
bijdragen aan het verkrijgen van nieuwe inzichten, het ontdekken van nieuwe mogelijkheden 
en het scheppen van mogelijkheden. Het werken met hoofd, hart en handen zorgt ervoor dat 
een mens leert luisteren naar de ervaringen van het leven. Het opdoen van ervaringen is dus 
noodzakelijk om te werken aan vooruitgang en het opdoen van ervaring gebeurt als een 
mens zich nieuwsgierig en explorerend opstelt (Rosmalen, 2012, p. 59-61): spelend in de 
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wereld om zich heen (Herpen, 2006, p. 4-9). De veranderingen die mensen doormaken 
kunnen zelfs leiden tot nieuwe betekenisgeving aan ervaringen en inzichten. In die zin kan 
de CMV’er raken aan de existentiële thema’s die zich voordoen in een mensenleven. CMV 
zal als handelingspraktijk ook daarop bedacht moeten zijn en altijd de groei van mensen zelf 
op het oog moeten hebben en de ontwikkeling van verbanden die personen uitnodigen om in 
vrijheid zich verder te ontwikkelen.  
 
Agogisch handelen is het interveniëren in en begeleiden van veranderingsprocessen. Dit kan 
zowel op individueel als op organisatieniveau. De CMV’er is als agoog inzetbaar om 
individuen en groepen individuen te begeleiden en ondersteunen naar de gewenste situatie 
en het aanleren van gewenste competenties om zich aan te kunnen passen aan de 
veranderingen die zich voordoen in het leven (Brinkman, 2013, p. 15-18). Het kader van de 
CMV’er binnen dit onderzoek specifiek staat beschreven in hoofdstuk 1.4.1.  
 
De Jonge Helden Academie (JHA) ondersteunt voornamelijk jongeren die vastlopen in hun 
leven als het gaat om de keuze voor studie of werk. In deze ondersteuning wordt gekeken 
naar de identiteit van de deelnemer en zijn omgevingsfactoren. Eén van de pijlers van de 
JHA is het werken met hoofd, hart en handen om deelnemers hun talenten, waarden en 
mogelijkheden te laten ontdekken. Door te ondersteunen, begeleiden en te faciliteren zorgt 
de JHA ervoor dat de deelnemer gestimuleerd blijft in het eigenaarschap van zijn eigen 
proces en doelstellingen. Dit zorgt voor een deelnemer die op een bewuste manier een 
keuze maakt voor studie of werk met een duurzaam resultaat (Aanholt, Baars & Vaarwerk, 
2015).  
 
Het werken met hoofd, hart en handen is één van de gemeenschappelijke elementen van de 
JHA en CMV. Daarnaast deelt de JHA met CMV het gedachtegoed over de kracht van 
verbinding tussen mensen en de positieve werking hiervan. Jezelf kennen is een pré om 
bewuste keuzes te maken, maar jezelf zijn staat ook in verbinding met omgevingsfactoren 
als ouders, onderwijs en maatschappelijke trends. Het onderwijs is een organisatie waarin 
jongeren en de druk van studiekeuze vanuit de maatschappij bij elkaar komen. De JHA 
specialiseert zich in de persoonlijke aanpak van een keuzeproces, iets waar 
onderwijsinstellingen vaak geen tijd, mensen of middelen voor hebben. Vanuit het 
overtuiging van vrijheid in keuze wil de JHA zich aansluiten bij deze instellingen voor 
Voortgezet Onderwijs (VO) om een gedeelde verantwoordelijkheid te creëren waarin het 
belang van een bewuste keuze voor studie of werk van een jongere centraal staat. Dit om te 
voorkomen dat de jongere een keuze maakt waarvan later blijkt dat deze niet aansluit bij zijn 
talenten of interesses en hij uitvalt tijdens de studie, thuis komt te zitten en in een 
neerwaartse spiraal terecht komt (Brinkman, 2013, p. 52).   
 

1.4 Context 
In de aanleiding staat beschreven hoe het onderwerp van dit onderzoek ontstaan is. In 
volgende hoofdstukken staat beschreven hoe het onderzoek zijn vorm heeft gekregen. Het 
subhoofdstuk context beschrijft hier welke onderwerpen er meegenomen zijn in de 
oriëntatiefase van het onderzoek. Dit zijn onderwerpen die misschien niet direct een 
antwoord geven op de onderzoeksvraag, maar hierop wel van invloed zijn. Aansluitend wordt 
beschreven wie begeleiding en ondersteuning heeft geboden op de inhoud van het 
onderzoek en welke overige zaken van belang zijn om rekening mee te houden.  
 
1.4.1 JHA, VO en CMV 
De JHA is een ideële organisatie die jongeren wil steunen en begeleiden in hun keuzetraject 
voor studie of werk. Deze steun wil de JHA realiseren door het persoonlijke aspect van de 
jongere te benadrukken: zowel de interne factoren als de externe factoren. Door een traject 
aan te bieden dat op het individu is afgestemd kan de JHA de jongeren ondersteunen in het 
zoeken naar zingeving in werk en leren, waardoor de intrinsieke motivatie wordt aangeboord 
(Waal, 2008, p. 95).  
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Het VO is een maatschappelijke onderwijsinstantie die verantwoording aflegt aan de 
samenleving en de overheid door het laten zien van cijfers in slagingspercentages. Hier is 
een individuele aanpak niet mogelijk, omdat hier geen tijd voor is (Palmer, 2005, p. 37).  
 
De studie CMV leidt studenten op tot professionals in het sociale domein. Professionals die 
inspelen op maatschappelijke veranderingen door de juiste samenwerkingen op gang te 
helpen om een kwalitatieve bijdrage te leveren aan de verbetering van de leef- en 
werksituatie van diverse betrokken partijen (Landelijk opleidingsoverleg CMV, 2013, p. 19).  
 
Sociale problemen, maatschappelijke trends, zijn nooit geconcentreerd op één punt. De 
problematiek van het ene probleem hangt samen met andere problemen. Het aanpakken 
van een maatschappelijk probleem vereist dus samenwerking binnen de maatschappij om 
een probleem vanuit verschillende hoeken te benaderen en op te lossen: integraal werken. 
Dit integrale werken wordt ook wel ‘vermaatschappelijking’ genoemd (Waal, 2008, p. 174). 
Vermaatschappelijking, individualisering en globalisering vraagt van mensen een solidaire 
houding ten opzichte van diversiteit in de samenleving. Diversiteit en gelijkwaardigheid 
zorgen voor een behoefte aan emancipatie en zingeving (Landelijk opleidingsoverleg CMV, 
2013, p. 19).  
 
Het probleem zoals geschetst in hoofdstuk 1.2 is aanleiding voor de JHA om een CMV’er in 
te zetten op dit onderzoek. De JHA werkt op macroniveau aan het terugdringen van de 
uitvalcijfers in het beroeps- en hoger onderwijs. Op microniveau wil de JHA preventief 
werken aan deze uitvalcijfers. Dit betekent dat zij binnen het VO, waar jongeren beginnen 
met hun studiekeuzetraject, haar invloed wil uitoefenen om het VO te stimuleren meer 
aandacht te geven aan het studiekeuzetraject. In deze samenwerking kan gewerkt worden 
aan het terugdringen van de cijfers in studie-uitval en kan de JHA het VO ondersteunen door 
intensiever met jongeren te werken aan hun toekomst en door een verdiepingsslag te 
maken. De uitdaging in het zoeken van samenwerkingsverbanden is bij uitstek een CMV-
vaardigheid, omdat de CMV’er opgeleid wordt tot een professional die inspeelt op 
maatschappelijke problemen door organisaties en individuen met elkaar te verbinden om 
gezamenlijk te werken aan nieuwe kaders. Door een goede samenwerking worden nieuwe 
kaders opgezet door co-creatie wat betekent dat betrokken partijen zich verantwoordelijk 
voelen voor het probleem en hier serieus mee aan de slag gaan (Waal, 2008, p. 177; 
Landelijk opleidingsoverleg CMV, 2013, p. 25-28).  
 
Palmer formuleert in zijn boek ‘Leraar met hart en ziel’:  
 
 “Organisaties en maatschappelijke bewegingen spelen beide een creatieve rol, 

maar met een volkomen verschillend doel. Organisaties staan voor orde en 
instandhouding: zij zijn de vaten waarin een maatschappij haar zwaar bevochten 
schatten uit het verleden bewaart. Maatschappelijke bewegingen staan voor 
voortdurende verandering: zij zijn de processen waardoor de maatschappij haar 
energie voor vernieuwing en verandering kanaliseert.” (Palmer, 2005, p. 140) 

 
Het VO is een organisatie die wordt beïnvloed door de maatschappelijke stromingen zoals 
Palmer hierboven beschrijft. De JHA is vanuit een maatschappelijk probleem in het leven 
geroepen en inmiddels een aantal jaar actief als organisatie. De CMV’er zal hierdoor de 
uitdaging aangaan om de twee organisaties tot een samenwerking uit te dagen, waarin de 
jongere actief en intrinsiek gemotiveerd kan werken naar zijn studiekeuze op een manier die 
bij de belevingswereld van de jongere past en de belangen behartigt van de organisaties. De 
CMV’er werkt agogisch en met muzische middelen om deze veranderingen in denken en 
doen te faciliteren.   
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1.4.2 Sociaal vraagstuk 
In de oriëntatiefase van het onderzoek en het bespreken van het onderwerp putten we uit 
diverse bronnen: van diverse kanten werden wekelijks krantenartikelen overhandigd, links 
naar nieuwssites doorgestuurd en tips gegeven over te vinden informatie. Het uitzoeken en 
analyseren van de krantenartikelen alleen al zou een onderzoek op zich kunnen zijn. Het 
onderwijs in Nederland leeft. Op de website van Sociale Vraagstukken vraagt men zich af of 
het maatwerk binnen onderwijs wel mogelijk is, omdat er gewerkt wordt met groepen. 
Leerkrachten krijgen enerzijds grotere klassen, minder tijd, meer administratieve 
werkzaamheden en moeten anderzijds steeds meer vanuit de behoefte van de leerlingen 
denken (Meer, 16 december 2016). Volgens Van der Meer verliest de leerkracht zijn 
autonomie, omdat het onderwijs begint te lijken op lopende bandwerk. Dit heeft tot gevolg 
dat kinderen en ouders klagen over een defensieve houding van de leerkracht in 
ondersteuningsbehoeften. Van der Meer stelt dat onderwijs een collectieve zaak is, ook bij 
alle maatwerk en individualisering. “Het is altijd het kind én de klas (en de school). Aan de 
individualisering van het onderwijs zitten grenzen” (Meer, 16 december 2016). 
 
Het Nederlands Jeugd Instituut (NJI) laat ook zien dat het onderwijs een collectieve zaak is 
en schetst een duidelijk overzicht van beïnvloedende factoren wat betreft problemen met 
school- studie- of beroepskeuze of vakkenpakket (NJI, 2017): 

- (Leer)mogelijkheden van de jeugdige; 
- (Dwingende) wensen van ouders; 
- Problematische omgang met een leerkracht; 
- Falend onderwijssysteem; 
- Verhalen en ervaringen van anderen; 
- Ligging van de school. 

Problemen treden volgens het NJI op als jongeren door omgeving gedwongen worden in hun 
beroepskeuze. Dit heeft een negatief effect omdat de jongere een keuze maakt die niet in 
het verlengde van de eigen wensen en mogelijkheden ligt of dat de jongere geen overzicht 
heeft van de gevolgen van zijn keuze waardoor een zuivere afweging niet gemaakt kan 
worden (NJI, 2017).  
 
Een opvallend tv-programma van Lucia Rijker, “Dream School”, dat in het voorjaar van 2017 
werd uitgezonden laat zien hoe een aantal schoolverlaters begeleid wordt in het zoeken naar 
zichzelf. Het programma stimuleert hen in het willen ontwikkelen van zichzelf om hun leven 
op een zinvolle manier vorm te geven. In dit programma worden jongeren begeleid die naast 
studie-uitval ook te maken hebben met gedragsproblemen. Ook stelt jeugdarts Marie-José 
Theunissen dat jongeren in het algemeen maatwerk nodig hebben om een realistisch beeld 
van zichzelf en de maatschappij te ontwikkelen. 
 

“Ze kunnen niet allemaal in de klas zitten en alleen maar luisteren naar een docent. 
Dat zie je in het programma ook terug: vaak in de lessen waarbij ze moeten 
nadenken over hun eigen bedrijf, waarin ze lichamelijk actief zijn en wanneer ze zelf 
veel kunnen meepraten, gaat het beter. Ze moeten leren in zichzelf te geloven en 
hebben ook anderen nodig die in hen geloven. Behandel niet alleen de jongere, maar 
het hele systeem.” (Movisie, 28 februari 2017) 

 
1.4.3 Relevante onderwerpen 
De eerste paar weken van het onderzoek was het schipperen tussen een aantal 
focuspunten. Het studiekeuzetraject heeft met veel probleemeigenaren te maken, zowel 
direct als indirect, die op hun beurt weer beïnvloed worden door verschillende aspecten. 
Uitgaande van het maatschappelijke item ‘studiekeuzeproces’ staat hieronder een kleine 
mindmap (figuur 1.1) met onderwerpen die van invloed zijn op dit proces. In hoofdstuk 4.1 
waar de eerste deelvraag besproken wordt, zullen deze onderwerpen besproken worden.    
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Figuur 1.1 
 
1.4.4 Krachtenveld 
In het probleem als geheel is er niet één specifieke probleemeigenaar aan te wijzen. Binnen 
alle groepen die ook te vinden zijn in figuur 1.1 (VO, politiek, jongeren, ouders) zijn de 
meningen verdeeld. In deze groep zitten zowel mensen die van mening zijn dat de leerling 
hiervoor verantwoording moet nemen als mensen die aangeven dat het onderwijs 
fundamenteel anders ingericht moet worden. Omdat het probleem dus niet van één eigenaar 
is, maar er wel veel groepen en instanties bij betrokken zijn, is dit juist de plek waarop de 
CMV’er tot haar recht komt. Het ligt in de lijn van CMV om dit probleem in zijn geheel aan te 
pakken met alle betrokkenen daarbij. Zie ook hoofdstuk ‘1.4.1 JHA, VO en CMV’.  
 
In 1992 heeft Roger Hart de participatieladder ontwikkeld. Op de treden van deze ladder is 
een toenemende betrokkenheid en verantwoordelijkheid te zien (zie figuur 1.2).  

figuur 1.2 (Managementmodellen, 2017) 
 
Op deze ladder met betrekking tot alle studie-uitval en studiekeuze betrokken partijen blijft de 
participatie van jongeren binnen het VO voornamelijk steken op de eerste twee treden. Er 
zijn scholen die de leerlingen meer verantwoordelijkheid geven en ze tot de vierde trede 
laten stijgen. In het onderzoek van Jeroen Bron kwam in de conclusie echter naar voren dat 
zowel leerlingen als docenten het moeilijk vinden om van rol te veranderen en dat deze 
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aanpassing in rollen ook niet altijd mogelijk is (Bron, 2014, p. 39). Omdat leerlingen op de 
vierde trede van de ladder blijven steken, is het voor hen niet haalbaar om eigenaar te 
worden van het probleem studie-uitval. Dit betekent dat het probleem dus alleen opgelost 
kan worden als andere betrokken partijen samenwerken om het probleem, bestaande uit 
deelproblemen (zie figuur 1.1), op te lossen. Op dit punt kan een CMV’er doelgericht KSA 
inzetten om aan te sluiten bij de belevingswereld van de doelgroepen en ze stimuleren tot 
participatie in het dragen van gezamenlijk eigenaarschap over het probleem (Waal, 2008, p. 
95-96). 
 
Het NJI geeft aan dat jeugdparticipatie belangrijk is omdat deze ten goede komt aan de 
ontwikkeling van jeugd, kwaliteit van voorzieningen en dat ze versterkend werkt voor de civil 
society. “Duurzame veranderingen komen immers alleen tot stand in samenwerking met de 
mensen om wie het gaat” (NJI, 2017). 
 
1.4.5 Onderzoeksorganisatie 
De JHA is opgericht door Marieke van Baars, Rogier van Aanholt en Geert Vaarwerk. Vanuit 
dit kernteam is Geert de directe opdrachtgever en compagnon in dit onderzoek. De 
opdrachtgever heeft in zijn carrière veel ervaring opgedaan binnen organisaties en zijn eigen 
bedrijf in coaching- en begeleidingstrajecten. Daarnaast is hij een aantal jaren actief geweest 
als docent bij Sociaal Pedagogische Hulpverlening en Culturele en Maatschappelijke 
Vorming bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Door samen met hem dit onderzoek te 
doorlopen word ik als onderzoeker begeleid in het kritisch kijken naar mijn onderzoek en 
betrek ik de organisatie erbij waardoor draagvlak wordt gecreëerd (Donk & Lanen, 2014, p. 
51).  
 
Naast de opdrachtgever heb ik ook het geluk bijgestaan te worden door een inmiddels 
gepensioneerd CMV-docent. Huub Gulikers is in september 2016 gepromoveerd op het 
onderwerp ‘Sociaal verantwoord’ en heeft ervaring in het doen van onderzoek. Zowel op het 
gebied van onderzoek doen als kritisch meedenker brengt hij een perspectief van buitenaf 
mee dat ons binnen dit onderzoek helpt in het verbreden van onze blik: een critical friend 
(Donk & Lanen, 2014, p. 51).  
 
1.4.6 Afhankelijkheid 
Tijdens het onderzoek is er een aantal factoren waar rekening mee gehouden moet worden. 
Dit zijn factoren die niet goed beheersbaar zijn en dus ook tegen kunnen zitten. Door hier 
van tevoren al een overzicht van te hebben zorgt voor een minder grote teleurstelling of zelfs 
stillegging van het onderzoek. Dit zijn factoren als: 

- Bereikbaarheid van VO. Vanuit diverse hoeken werd gewaarschuwd dat het contact 
leggen met onderwijsinstellingen niet eenvoudig zou zijn. De opdrachtgever heeft 
echter in deze sector een flink netwerk opgebouwd en er kon gebruik gemaakt 
worden van zijn (in)formele contacten en expertise op dit gebied. Door direct in de 
eerste week van het onderzoek een eerste e-mail te sturen naar de gewenste 
respondenten met een aantal concrete datums is er rekening gehouden met de 
drukke agenda’s van de professionals. 

- Enquêteren van jongeren. De open dagen van de HAN leken bij uitstek de ideale 
gelegenheid om jongeren te ontmoeten die twijfelen of besluiteloos zijn in hun 
studiekeuzeproces. Door middel van het Heldenspel (zie hoofdstuk 3.3) worden deze 
jongeren naar ons toegetrokken vanuit de massa aan oriënterende jongeren.  

- Belangentegenstellingen. Dat er gesprekken gerealiseerd worden bij diverse 
onderwijsinstellingen is nog geen garantie voor een basis voor een eventuele 
samenwerking. Het accepteren van de uitnodiging duidde op nieuwsgierigheid, maar 
de inhoud van het onderwerp was voor de professionals nog niet duidelijk. Door te 
letten op houding en taalgebruik wordt ervoor gezorgd dat deze nieuwsgierigheid 
vergroot kan worden.  
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1.5 Leeswijzer 
Het doel van dit hoofdstuk is een duidelijk beeld te schetsen van de aanleiding van het 
onderzoek, de omstandigheden en de toegevoegde waarde van mij als CMV’er. Tot en met 
hoofdstuk 6 is beschreven hoe de onderzoeksperiode is verlopen. In het hierop volgende 
hoofdstuk (2) zal het onderwerp verder uitgewerkt worden door een beschrijving te geven 
van het probleem en het doel dat de JHA wil behalen. Hieruit zullen ook de hoofd- en 
deelvragen ontstaan. Hoofdstuk 3 is gericht op de gebruikte methodes, middelen en de 
verantwoording daarvan. Ook komt in dit hoofdstuk de specialiteit van CMV Nijmegen naar 
voren: het inzetten van Kunstzinnige en Sportieve Activiteiten (KSA). In hoofdstuk 4 zal elke 
deelvraag beantwoord worden met de verzamelde gegevens uit zowel theoretisch als 
empirisch onderzoek. Hierop volgend geeft hoofdstuk 5 zijn dat een antwoord op de 
hoofdvraag bevat. Ook is hier gereflecteerd op de manier van onderzoek doen en de uitslag 
hiervan. Tot slot is in hoofdstuk 6 beschreven wat de aanbevelingen richting de organisatie 
zijn.  
 
Vanaf hoofdstuk 7 is te lezen op welke manier het innovatieve product tot stand is gekomen 
met in hoofdstuk 8 de geformuleerde ontwerpeisen en in hoofdstuk 9 de ontwerpideeën met 
een verantwoording over het gekozen ontwerp. In hoofdstuk 10 staat het idee uitvoerig 
beschreven. Hoofdstuk 11 beschrijft de implementatie van het innovatieve product tot nu toe 
en de te nemen stappen in het implementatieproces.  
 
In het laatste hoofdstuk (12) staat een slotbeschouwing over het afgelopen half jaar waarin 
het onderzoek en de innovatie centraal stonden. In dit hoofdstuk staan persoonlijke 
ervaringen en mogelijke verbeteringen ter aanvulling van het innovatieve product.  
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2. Onderzoeksontwerp 
 

2.1 Probleemstelling 
De JHA wil in samenwerking met het VO van Nijmegen aansluiten bij de 
begeleidingsbehoefte van professionals binnen het VO om jongeren voor te bereiden op het 
maken van een bewuste en duurzame studiekeuze om studie-uitval tegen te gaan. Het 
aantal jongeren dat uitvalt tijdens hun studie is groot, maar de JHA wordt nog niet goed 
gevonden door deze jongeren. In het eerste contact met het VO is de wederzijdse 
kennismaking goed tot stand gekomen, maar op het moment dat de JHA afspraken wil 
maken over een eventuele samenwerking blijkt dat lastig te zijn, zonder dat er een duidelijke 
aanwijsbare reden voor is.  
 

2.2 Doelstelling 
Door middel van dit onderzoeks- en innovatieproject wil de JHA op zoek gaan naar een 
mogelijke manier van samenwerken met professionals binnen het voortgezet onderwijs om 
besluiteloze/twijfelende jongeren te ondersteunen in het maken van een bewuste 
studiekeuze. Op basis van de onderzoeksgegevens kan er een advies of plan ontwikkeld 
worden over hoe de JHA kan aansluiten bij de begeleidingsbehoefte vanuit het 
studiekeuzetraject in het onderwijs. 
 

2.3 Onderzoeks- en deelvragen 
Onderzoeksvraag: 
Waarmee kan de JHA aansluiten binnen het voortgezet onderwijs om in samenwerking met 
professionals twijfelende/besluiteloze examenkandidaten te ondersteunen in het 
studiekeuzeproces? 
 
Deelvragen:  

1. Wat is er bekend over het studiekeuzeproces binnen het voortgezet onderwijs? 
2. Hoe ervaren professionals in het voortgezet onderwijs de manier van 

studiekeuzebegeleiding en wat kan daarin volgens hen verbeterd worden?  
3. Wat hebben professionals binnen het voortgezet onderwijs nodig om er beter voor te 

kunnen zorgen dat leerlingen aan het einde van de schoolperiode de juiste 
studiekeuze maken?  

4. Wat hebben jongeren nodig in hun studiekeuzeproces? 
 

2.4 Afbakening onderzoek 
Het onderzoek is kwalitatief van aard. Kwalitatief onderzoek is niet in cijfers uit te drukken en 
geeft aan dat het onderzoek een holistische aanpak heeft: een geheel van dimensies. 
Kwalitatief onderzoek gaat om het onderzoeken van bepaalde onderwerpen in het veld. 
Vanzelfsprekend kunnen daar ook cijfermatige gegevens uitgehaald worden, maar het is de 
bedoeling dat er vanuit een bepaalde situatie wordt gekeken naar de afkomst van de 
verzamelde gegevens. Het gevaar van kwalitatief onderzoek doen is dat de onderzoeker 
gegevens moet interpreteren en dat de gewaarwording van de onderzoeker een belangrijke 
factor is (Verhoeven, 2011, p. 141).  
 
Om te voorkomen dat ik als onderzoeker voorbarige conclusies trek vanuit mijn eigen 
referentiekader, is het belangrijk om andere referentiekaders bij mijn onderzoek te betrekken. 
Door gebruik te maken van verschillende theoretische bronnen, collega’s, medestudenten, 
ervaringsdeskundigen en een critical friend wordt ervoor gezorgd dat het onderwerp en de 
verzamelde informatie van verschillende kanten belicht kan worden: triangulatie (Donk & 
Lanen, 2014, p. 49).  
 
Validiteit zorgt ervoor dat er daadwerkelijk onderzocht wordt wat er onderzocht moet worden. 
In het geval van praktijkonderzoek zorgt validatie niet alleen voor een antwoord op de 
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onderzoeksvraag, maar ook voor een innovatie die hier een mogelijke bijdrage aan levert. 
Daarnaast zorgt validatie ervoor dat de vraag en oplossing ook in het gedachtebeeld van de 
organisatie past, dat betrokken partijen zicht hebben op aanleiding, vragen en uitslag. 
Validiteit zorgt ook voor draagvlak op het moment dat de opdrachtgever het onderzoek nauw 
kan volgen en bekritiseren (Donk & Lanen, 2014, p. 44-47).  
Met de opdrachtgever is de afspraak gemaakt om wekelijks om de tafel te zitten om een 
update te geven over de te gebruiken werkwijze en handelingen. Ook zal hij betrokken zijn 
bij het bezoeken van en onderzoek doen in het werkveld. Bij elke stap die gezet zal worden 
zal er vooruitgeblikt, maar ook teruggeblikt worden om te waarborgen dat er niet wordt 
afgeweken van de hoofd- en deelvragen.  
 
Betrouwbaar werken zorgt voor een solide resultaat dat een groot draagvlak heeft.  
Het gebruiken van verschillende bronnen en methoden zorgt ervoor dat er vanuit 
verschillende perspectieven naar een onderwerp gekeken wordt. Antwoorden kunnen met 
elkaar vergeleken worden, tegenstrijdigheden kunnen worden uitgezocht. Dit zorgt er ook 
voor dat je als professional scherp naar je onderwerp blijft kijken (Donk & Lanen, 2014, p. 
48-49).  
In het onderzoek kan gebruik worden gemaakt van verschillende bronnen en verschillende 
verzamelmethodes. Omdat er op individuele wijze onderzoek uitgevoerd wordt is het minder 
vanzelfsprekend dat er ook verschillende verzamelaars zijn. De opdrachtgever is echter wel 
op zo’n manier betrokken bij het onderzoek dat hij een groot aandeel heeft in het verzamelen 
van informatie, het aansluiten bij interviews en het analyseren van de verzamelde gegevens. 
Daarnaast wordt het onderzoek gevolgd (ongeveer twee á drie keer per maand) door een 
critical friend.  
 
Het onderwerp waar onderzoek naar gedaan wordt heeft veel deelaspecten, waarvan de 
belangrijkste in het overzicht van figuur 1 opgenomen zijn. Deze aspecten zullen in dit 
onderzoek naar voren komen, maar de focus gaat voornamelijk richting de uitvoering van het 
studiekeuzetraject door professionals en de ervaring van jongeren. Om antwoord te krijgen 
op de hoofdvraag van dit onderzoek wordt gezocht naar de wijze waarop de expertise van de 
JHA gebruikt kan worden op het gebied van studiekeuzebegeleiding waar professionals in 
het VO en jongeren zelf tegenaanlopen. In het onderzoek worden de ervaringen van de 
directbetrokkenen in het studiekeuzetraject in kaart gebracht. Op basis van deze verzamelde 
gegevens zal er een aanbeveling geschreven worden naar de JHA waarin een mogelijke 
oplossing beschreven staat om tegemoet te komen aan de probleemstelling vanuit de 
organisatie.  
 
2.4.1 SWOT-analyse 
Door middel van een SWOT-analyse is te zien waar rekening mee gehouden moet worden 
binnen het onderzoek. Op deze manier is te zien op welk punt de JHA en de onderzoeker 
zich kunnen profileren en op welke punten de JHA en de onderzoeker ondersteuning nodig 
hebben. Zo kan een SWOT-analyse helpen bij het concretiseren van de onderzoeksmethode 
(Schermer & Quint, 2008, p. 254-255).  



 
18 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Figuur 2 

In figuur 2 is een overzicht te zien van de SWOT-analyse aan het begin van de 
onderzoeksperiode. In de categorieën Strenghts en Weaknesses (sterkten en zwakten) zijn 
aspecten beschreven die gericht zijn op de kenmerken in de onderzoeksorganisatie zelf. 
Deze zijn verdeeld in de beschikbaarheid van middelen en het hebben en ontbreken van 
bepaalde kennis en vaardigheden. Door hulp van een critical friend en het geregeld spreken 
met de projectbegeleider kan er van buitenaf ondersteuning geboden worden in het 
uitvoeren van onderzoek. Zeker voor een eerste keer uitvoeren van groter onderzoek is dit 
van belang, ook in triangulatie, validiteit en betrouwbaarheid (Donk & Lanen, 2014, p. 44-51).  
De categorieën Opportunities en Threats (kansen en bedreigingen) geven aan wat de 
omgevingsfactoren zijn om rekening mee te houden. Dit zijn bijvoorbeeld de afhankelijkheid 
van respondenten binnen onderwijsinstellingen, de innovaties binnen het voortgezet 
onderwijs en de veranderende wet- en regelgeving. Op de laatste twee onderwerpen heeft 
de JHA geen invloed, maar op het eerstgenoemde punt kan ingesprongen worden door een 
aantal weken van tevoren specifieke tijdstippen op te sturen naar professionals om 
afspraken in te plannen. Naast de bedreigingen heeft de JHA met dit onderzoek ook de kans 
gecreëerd om zich te profileren en bekend te maken binnen het VO.    
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3. Onderzoeksmethode 
 

3.1 Opzet 
In figuur 3 is een schetsmatig overzicht te zien van de probleemoriëntatie en de 
onderzoeksopzet. Deze twee onderwerpen vormen uiteindelijk het onderzoeksvoorstel.  
 

Figuur 3 
 
De probleemoriëntatie is in hoofdstuk 2 aan bod gekomen. Hieronder wordt beschreven 
welke uitsplitsingen de onderzoeksopzet heeft.  
 
3.1.1 Omgeving 
Vanuit de locatie van de organisatie aan de Berg en Dalseweg in Nijmegen zal ik in 
samenwerking met mijn opdrachtgever het onderzoek vorm gaan geven. Deze locatie is 
handig, omdat het de faciliteiten biedt om wekelijks mijn vooruitgang aan collega’s te laten 
zien en feedback te vragen van collega’s en deelnemers. Gesprekken die ik heb gevoerd 
tijdens de oriëntatiefase hebben zich ook afgespeeld op de JHA. Dit is een rustige omgeving 
en biedt de mogelijkheid om afgezonderd van andere collega’s te spreken. Voor het houden 
van interviews met professionals binnen het VO gaan we op bezoek bij de betreffende 
scholen.  
 
De vragenlijst die onder jongeren afgenomen wordt, zal tijdens het Heldenspel van de JHA 
besproken worden. Dit Heldenspel wordt gespeeld op twee open dagen van de Hogeschool 
van Arnhem en Nijmegen (HAN). Het voordeel van deze omgeving en het spel is dat de 
twijfelende/besluiteloze jongeren als vanzelfsprekend op de stand afkomen. Het spel en het 
doel hiervan worden uitgelegd in hoofdstuk 3.3.  



 
20 

 

3.1.2 Betrokkenen 
Naast mij als onderzoeker zijn er enkele andere mensen betrokken bij het onderzoek. Op 
structurele manier zijn verbonden aan het onderzoek: 

- Opdrachtgever vanuit de JHA en assistent onderzoeker tijdens het proces; 
- Twee oprichters van de JHA; 
- Projectbegeleider vanuit school; 
- Twee medestudenten die in mijn klankbordgroep zitten; 
- Voormalig CMV-docent die critical friend is in het onderzoek. 

 
Naast de structureel betrokkenen, zijn er ook enkele mensen die in de oriëntatiefase enorm 
geholpen hebben om een goede start te maken: 

- Voormalig beleidsmedewerker van de Radboud Universiteit waar hij onderzoek heeft 
gedaan naar de aansluiting van VO naar Universiteit en de mate waarin het 
studiekeuzetraject door VO werd gedragen; 

- Tussenjaardeskundige en eigenaar van www.tussenjaartwijfels.info; 
- Eigenaar van www.studiekeuzemaken.nl. 

 
In de verzamelfase is er contact geweest met professionals binnen het VO en jongeren die 
op dit moment bezig zijn met hun studiekeuzetraject vanuit hun school: 

- Directrice onderwijsinstelling; 
- Twee VMBO-decanen bij twee verschillende onderwijsinstellingen; 
- Twee HAVO/ VWO-decanen bij twee verschillende onderwijsinstellingen; 
- Voorzitter decanenkring. 

Bij diverse jongeren die de open dag van de HAN bezochten is een vragenlijst afgenomen. 
Dit waren jongeren van HAVO/VWO. Omdat er na de gesprekken met de decanen in goed 
overleg met het onderzoeksteam de conclusie was getrokken dat er op het gebied van 
HAVO/VWO nog mogelijkheden zijn, hebben we het gefocust op jongeren uit deze groep. 
Het VMBO is door wettelijke verplichtingen genoodzaakt intern voorzieningen te treffen voor 
jongeren, waardoor er voor de JHA geen mogelijkheid zou zijn om aan te sluiten.  
 
3.1.3 Tijd en geld 
Een volledige werkweek, veertig uur, is beschikbaar voor het onderzoek. Daarvan wordt één 
dag besteed aan het volgen van lessen en het spreken van de projectbegeleider, de overige 
vier dagen zijn naar eigen inzicht in te vullen. Wekelijks wordt met de opdrachtgever 
besproken hoe het onderzoek vordert. Eén keer in de één of twee weken zitten de andere 
collega’s ook om de tafel om opbrengsten te bespreken en verzamelde informatie in te zien. 
In ieder geval één keer in de drie weken komt ook onze critical friend langs op de JHA om de 
vooruitgang van het onderzoek te bekijken en bespreken.  
 
Voor het onderzoek zelf is geen budget nodig. De fysieke ruimte is al aanwezig, het 
onderzoek wordt uitgevoerd door mij als student vanuit de HAN en de materialen die ik 
gebruik zijn aanwezig op de JHA of zijn te leen bij de HAN.  
 
3.1.4 Vraagtype 
De hoofd- en deelvragen van het onderzoek zullen gericht zijn op een beschrijvend 
onderzoek. Om aan te kunnen sluiten bij, en een verandering teweeg te brengen binnen het 
studiekeuzetraject dat zich afspeelt binnen het VO zal er eerst gekeken moeten worden naar 
hoe het proces op dit moment draait en wat de bevindingen daarvan zijn. Zowel van de 
professional als van de jongeren. Met een beschrijvend onderzoek kan er in kaart gebracht 
worden wat de praktijksituatie op dit moment is (Donk & Lanen, 2014, p. 56).  
 
 
 
 

http://www.tussenjaartwijfels.info/
http://www.studiekeuzemaken.nl/
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3.2 Hulpmiddelen 
 
3.2.1 Theorie 
Tijdens de oriëntatiefase van het onderzoek is er gebruik gemaakt van geschikte 
tekstbronnen die een basis vormen voor het theoretische kader. Door middel van 
gesprekken met ervaringsdeskundigen en te kijken naar soortgelijke organisaties konden er 
een aantal begrippen vastgesteld worden die interessant zijn: 

- Ontwikkelingspsychologie/neurofysiologie, hoe staat een jongere 
ontwikkelingstechnisch in het leven op de leeftijd dat hij een keuze moet maken voor 
een studie?; 

- Belevingswereld van jongeren, hoe ziet het leven van een jongere eruit en hoe 
ervaart hij het op het moment dat hij een keuze moet maken voor een studie?; 

- Onderwijssysteem, op welke manier wordt het huidige onderwijssysteem ingericht en 
welke effecten heeft dat?; 

- Keuzes (laten) maken, welke begeleiding is nodig en welke middelen zijn nodig om 
jongeren uit te dagen over hun eigen toekomst na te laten denken? 

Deze kernwoorden en hulpvragen zijn een richtlijn om na de oriëntatiefase gericht te zoeken 
naar bruikbare informatie. Door verschillende theoriebronnen met elkaar te vergelijken wordt 
het onderzoek ondersteund vanuit meerdere perspectieven. Daarmee wordt voorkomen dat 
er belangrijke zaken over het hoofd gezien worden (Donk & Lanen, 2014, p. 53 en 156).  
Deze verzamelde tekstbronnen zullen uitgeschreven worden in hoofdstuk 4.1.  
 
3.2.2 Bevragen van professionals 
Om een helder overzicht te krijgen van de problematiek waar de JHA tegenaan loopt, is het 
belangrijk om betrokkenen hiernaar te vragen. Op deze manier verkrijgen we informatie van 
de professional zelf en krijgen we inzicht in de obstakels waar zij tegenaan lopen. Zo wordt 
er informatie verkregen die direct antwoord geeft op de vragen en buiten de waarneming van 
de onderzoeker reikt (Donk & Lanen, 2014, p. 162).  
 
Binnen het VO zijn verschillende functies die niet direct te maken hebben met het 
studiekeuzetraject. Om te bekijken wie het studiekeuzetraject begeleidt op een school zijn 
verschillende mensen vanuit het netwerk van de opdrachtgever gehoord over de ‘regisseurs’ 
van het studiekeuzetraject: de reputatiemethode (Donk & Lanen, 2014, p. 207). De 
verschillende rollen van professionals binnen het VO waren reeds bekend binnen het team 
van direct betrokkenen van het onderzoek. Op basis van deze gegevens is er contact gelegd 
en gesproken met een directrice, docenten die ook decaan zijn en voltijd-decanen.  
Om daarnaast informatie in te winnen vanuit verschillende hoeken, is er een overzicht 
gemaakt van het aantal soorten decanen, ook op verschillende niveaus (VMBO, HAVO, 
VWO): de aspectenmethode (Donk & Lanen, 2014, p. 207).  
 
Vanuit diverse hoeken werd gemeld dat het binnenkomen bij onderwijsinstellingen erg lastig 
zou zijn. Hiermee rekening houdend zijn er direct in de tweede week van het onderzoek 
contactpersonen aangeschreven. Van de tien onderwijsinstellingen die aangeschreven zijn, 
zijn er zes verschillende instellingen geweest met een positieve reactie. Helaas kon de 
afspraak met twee scholen pas na de onderzoeksperiode plaatsvinden.  
 
Voor de vier interviews met zes professionals is een interviewguide opgesteld (bijlage I). 
Deze interviewguide is opgesteld naar aanleiding van het theoretisch kader dat geschetst is, 
voornamelijk met het oog op de beantwoording van deelvragen twee en drie: gericht op 
ervaringen. Hiervoor is de trechterstructuur gebruikt zoals die beschreven staat in het boek 
‘Praktijkonderzoek in zorg en welzijn’ (Donk & Lanen, 2014, p. 212). Dit houdt in dat er bij de 
opening voornamelijk open vragen gesteld werden en daarna steeds meer op detailniveau 
vragen gesteld worden. Ook is dat volgens een bepaalde opbouw gedaan waarin er eerst 
gevraagd werd naar de oude en huidige situatie om vervolgens door te vragen naar de 
gewenste situatie (Donk & Lanen, 2014, p. 211).  
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Tijdens de interviews is gebruik gemaakt van een voicerecorder. Op deze manier kon er 
volledig geconcentreerd worden op het gesprek en hoefden geen aantekeningen tussendoor 
gemaakt te worden. Ook konden de antwoorden meerdere keren teruggeluisterd worden, 
wat ook ten goede komt van de betrouwbaarheid van de informatie interpretatie (Verhoeven, 
2011, p. 231). Aan de start van ieder interview is er toestemming gevraagd aan de 
respondenten. Hierbij is aangegeven dat het voor mij als onderzoeker handig is en dat er 
met het opgenomen materiaal niets gebeurt dan enkel gebruik voor verslaglegging.  
 
3.2.3 Bevragen van jongeren 
De hoofdvraag van dit onderzoek is voornamelijk gericht op professionals binnen het VO. 
Het programma dat zij draaien is echter gericht op de leerlingen in hun studiekeuzetraject. 
Om aan te sluiten bij de professional is het belangrijk om rekening te houden met de 
belevingswereld van de jongeren om een eventuele verandering te bewerkstelligen die ook 
door de jongeren gedragen wordt (Brinkman, 2013, p. 245).  
 
Voor het onderzoek is het dus van belang om de ervaring en wensen van jongeren te peilen. 
Het gaat daarbij om jongeren die in hun studiekeuzetraject staan: VMBO 4, HAVO 4/5 en 
VWO 4/5/6.  
 
De enquête die daarvoor opgesteld is (bijlage II) is afgenomen bij de doelgroep jongeren van 
het onderzoek tijdens een open dag van de HAN. In eerste instantie zijn dit Havisten en 
VWO’ers, omdat het hier gaat om een HBO-opleiding. Voor het ondervragen van VMBO’ers 
zou er nog een plek gevonden moeten worden, maar tijdens de gesprekken met de decanen 
kwam naar voren vanuit de informatie dat er op dit moment veel gebeurt binnen het VMBO 
en MBO. Dit staat verder uitgeschreven in hoofdstuk 4.1.  
 
Voor het verkrijgen van eerlijke en verdiepende antwoorden van jongeren is er besloten 
enkele jongeren individueel te spreken over hun ervaring met het studiekeuzetraject zoals 
dat vanuit hun school wordt aangeboden. Het voordeel van het spreken van de jongeren op 
een individueel niveau is dat er geen groepsdruk is en jongeren zich minder laten 
beïnvloeden door hun omgeving en daardoor geen betrouwbare antwoorden geven (Donk & 
Lanen, 2013, p. 209; Hermes, Naber & Dieleman, 2010, p. 63).  
 
Doel van de enquête is het verkrijgen van gerichte antwoorden. In de enquête is gebruik 
gemaakt van open en gesloten vragen. Op deze manier kunnen de data eenvoudig 
geanalyseerd worden (Donk & Lanen, 2014, p. 208).  
 
De jongeren zijn gevonden door middel van het Heldenspel. Of eigenlijk hebben de jongeren 
het Heldenspel gevonden. Dit spel was op een bepaalde manier vormgegeven waardoor ook 
twijfelende en besluiteloze jongeren zich aangesproken voelden en aan het spel gingen 
deelnemen. Dit Heldenspel en het doel hiervan is omschreven in hoofdstuk 3.3.   
 

3.3 Inzet KSA 
Het inzetten van Kunstzinnige en Sportieve Activiteiten (KSA) is een specialisatie van CMV 
Nijmegen. Als CMV’er daag je mensen uit om mee te doen in de maatschappij op een 
bepaald gebied. Dit doe je door mensen in contact te brengen met elkaar of met 
organisaties. Daarnaast ondersteun je ze in het aanleren van gewenste competenties 
waardoor hun zelfredzaamheid vergroot wordt en gewerkt wordt aan een inclusieve 
samenleving (Landelijk opleidingsoverleg CMV, 2013, p. 25-26). 
 
Vanuit de ontwikkelingspsychologie staat beschreven dat jongeren een gebrek aan middelen 
hebben om zichzelf aan te sporen om richting toekomst te denken en een keuze te maken 
voor studie of werk voor hun 19e levensjaar (Nelis & Sark, 2013, p. 28-34). Door middel van 
Kunstzinnige en Sportieve Activiteiten kan er een appel gedaan worden op een andere 
belevingswereld door jongeren nieuwsgierig te maken en uit te dagen om op een andere 
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manier te kijken naar de studiekeuze. Dit biedt de mogelijkheid om inzichten te verkrijgen en 
biedt ruimte om te experimenteren en te groeien (Rosmalen, 2012, p. 73-85). 
 
Met Kunstzinnige en Sportieve Activiteiten kan er contact gelegd worden met een doelgroep 
op een manier die binnen hun belevingswereld valt zodat het meedoen (en loskomen uit de 
sleur) veiliger is en leuker wordt gemaakt (Verstappen & Mastrigt, 31 december 2013). Om 
deze reden is het Heldenspel ontwikkeld: aansluiten bij de belevingswereld van jongeren om 
antwoorden te verkrijgen op de vraag die in dit onderzoek geformuleerd staat als deelvraag 4 
‘Wat hebben jongeren nodig in hun studiekeuzeproces?’  
 
3.3.1 Heldenspel 
Het spel (bijlage IV) is tot stand gekomen tijdens de brainstorm over een activiteit bij het 
congres/festival ‘Ondernemend Leren’. Het werd echter al snel een project dat tijdens 
workshops en andere activiteiten ook ingezet kon worden. Bijvoorbeeld als ondersteunende 
factor bij het onderzoeken van ervaringen van jongeren die in hun studiekeuzetraject zitten.  
 
Veel scholieren lopen vast in het keuzeproces als het gaat om studie- of werkkeuze. Door de 
vele invloeden van buitenaf en de innerlijke strijd is het voor de meesten een onmogelijke 
taak om door de vele bomen het bos nog te kunnen zien. Hierdoor worden keuzes gemaakt 
voor een studie waaruit na verloop van tijd kan blijken dat deze toch niet goed bij de student 
aansluit. Dit blijkt ook uit de cijfers die vertellen hoeveel mensen er uitvallen tijdens studie. 
Dertig procent van de nieuwe studenten behaalt het eerste jaar al niet eens (NOS, 24 juni 
2016). Kortom, zij lopen vast in het keuzeproces.  
 
Door middel van het Heldenspel worden scholieren bewust gemaakt van het keuzeproces en 
wat hiervoor allemaal nodig is. Het meest van al wordt duidelijk gemaakt dat het hier om een 
individueel proces gaat dat aandacht en ruimte nodig heeft. In het spel, waarin letterlijk een 
weg wordt afgelegd door verschillende gebieden die bij een keuzeproces horen, worden 
vragen gesteld over persoonlijke waarden, talenten, benodigdheden, en wordt de speler 
uitgedaagd om na te denken hoe hij of zij bijvoorbeeld geld zou kunnen verdienen met zijn 
‘slechtste’ eigenschap. In het spel worden sommige vragen letterlijk uitgebeeld zoals het zien 
van beren op de weg. Op deze manier wordt bij de deelnemers een beroep gedaan op hun 
autonomie en wordt er gevraagd even te luisteren naar zichzelf en niet naar de 
schreeuwende wereld om hen heen.  
 
Als het spel langs de indeling van appelwaarden uit het boek ‘Het woord aan de verbeelding’ 
(Rosmalen, 2012) wordt gelegd, blijkt dat het een beroep doet op alle omschreven 
categorieën. 

- Sensopathisch (zintuigelijk) 
Het spel trekt door zijn vorm al direct de aandacht. Een groot knaloranje 
speelveld, met bordjes en een autoweg met start en finish. Kans is groot dat een 
deelnemer dit niet dagelijks ziet, waardoor het opvalt.  

- Cognitief (hoofd) 
De vragen in het spel worden als lastig ervaren, maar wel als prettig lastig. Ze 
gaan zowel over de deelnemer zelf als over zijn/haar omgeving. Het zijn niet 
alleen inhoudelijke vragen, maar ook vragen waarbij wordt gestimuleerd dat de 
betrokkene op een andere manier denkt.  

- Interesse (hart) 
Het spel is ontworpen voor jongeren die te maken hebben met een keuzeproces 
voor werk of studie. Zoals eerder beschreven is dit niet alleen een proces dat 
belangrijk is voor de jongere, maar ook voor de professionals. Omdat we met dit 
spel naar omgevingen gaan waar mensen te maken hebben met dit proces, is het 
bijna overbodig om te zeggen dat hun interesse gewekt moet worden.  
 
 



 
24 

 

- Handelen en bewegen (handen) 
Op het oranje speelveld is een autoweg te zien en plaatsnaambordjes die de 
namen hebben van de gebieden die bij het keuzeproces horen. Omdat er ook een 
start en finish aangegeven staan, wordt het als vanzelfsprekend gezien dat die 
weg moet worden afgelegd. Per gebied worden een viertal vragen behandeld. Als 
die zijn beantwoord, loopt de deelnemer via de weg door naar het volgende 
gebied. Tijdens deze weg beantwoordt de deelnemer vragen die hij/zij op kaartjes 
in de vorm van voetjes aangereikt krijgt.  

- Sociaal  
Het spel heeft een dubbele start en finish. Scholieren beginnen aan de buitenkant 
van het spel en doorlopen hun keuzeproces. Professionals beginnen in het 
midden van het speelveld en kijken terug op hun keuzeproces. Halverwege is het 
gebied ‘meetingpoint’ waarin professional en scholier aan elkaar vertellen wat ze 
onderweg zijn tegengekomen en is er ruimte om vragen aan elkaar te stellen. Op 
deze manier worden professional en scholier ook gestimuleerd in het stellen van 
vragen aan elkaar en te leren van elkaar.  

- Intuïtief 
Eerste vraag van het spel luid ‘Wat zijn jouw waarden?’. Een grote binnenkomer 
(werd ook als moeilijk ervaren), maar wel een basis in je leven vanuit waar je 
werkt. De daaropvolgende vragen gaan over deze waarden en belangrijke zaken 
die de deelnemer nodig heeft in het keuzeproces. Deze dingen worden allemaal 
op de voetjes opgeschreven, waardoor de deelnemer op het eind een eigen 
‘stappenteller’ heeft, met alle informatie. Deze neemt de deelnemer mee naar 
huis zodat hij/zij er nog een keer naar kan kijken en vergelijken. 

 
Het spel combineert bewegingsvaardigheden met mentale vaardigheden. Wat betreft 
bewegingsvaardigheden ligt de drempel zeer laag. Bij de appelwaarden wordt al besproken 
dat het spel optisch aantrekt doordat er een weg getekend ligt. De beweging die nodig is 
voor het spel is dat er over de weg gelopen moet worden. De jongeren voor wie het spel 
bedoeld is zullen hier geen hoge complexiteit ervaren. Deze beweging wordt afgewisseld 
met mentale vaardigheden doordat de jongeren vragen voorgelegd krijgen die hun cognitieve 
vermogen aanspreekt (Delcour, 2004, p. 62-63).  
 
Door middel van het spel is een aantal scholieren bevraagd over hun ervaringen in het 
studiekeuzetraject dat hun school aanbiedt. Het spel trok veel aandacht en tientallen 
jongeren hebben het gespeeld. Ongeveer de helft van hen was scholier in het middelbaar 
onderwijs. Alle scholieren die het spel speelden en daarin al veel informatie gegeven 
hebben, hebben na afloop een enquête ingevuld.  
 
Aan het einde van de enquête is gevraagd of het Heldenspel een werkvorm zou kunnen zijn 
die ze ook in de klas zouden aanbevelen. De geënquêteerde jongeren waren het hier 
unaniem over eens dat dit zeker een toegevoegde waarde zou hebben (bijlage III). Bij de 
verschillende begeleiders van het spel is aangegeven dat het spel een toegevoegde waarde 
had in het studiekeuzeproces omdat het de jongeren helpt rekening te houden met zaken 
waar ze nog niet aan gedacht hadden. Ook de ‘bijzondere’ vragen die een appel deden op 
het omdenken of in de toekomst kijken waren een succes. Het waren die vragen die de 
spelers het meest bijgebleven waren.  
 
Als enquêteurs waren ook wij blij met het resultaat. Alle scholieren die in aanmerking 
kwamen voor het onderzoek wilden na afloop van het spel een formulier invullen. In dit 
formulier kwamen onderwerpen aan de orde die in het spel al besproken waren en daarom 
vrij snel in te vullen waren. Zodoende konden de in het spel gegeven antwoorden goed 
vastgelegd worden.  
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3.3.2 Zacht momentje 
Voor de professionals in het onderwijs is de KSA inzet minimaal gelaten. Vanwege de 
geluiden die van tevoren vernomen werden over de hoge werkdruk en weinig tijd die er voor 
het onderzoek was, is de KSA inzet bij een ‘zacht momentje’ gebleven. Het ‘zachte 
momentje’ zoals Martin van Summeren dat omschrijft op het kussen in de CMV-gang op de 
HAN (bijlage V) is hetzelfde als een animatie of spontane vrijplaats zoals van Rosmalen die 
beschrijft (2012, p. 193): het uitlokken van een positieve reactie om een fijne sfeer te 
bewerkstelligen.  
 
Hiervoor is een poster van Loesje gebruikt die inspeelt op de keuzestress. Deze is 
uitgebracht op het moment dat de verkiezingen voor de Tweede Kamer voor de deur 
stonden. De tekst sloot echter ook heel mooi aan bij het thema waarover de professionals 
bevraagd zouden worden. Inhakend op de verkiezingen is de poster van Loesje op een 
houten clipboard bevestigd en een rood kleurpotlood met een touw eraan vastgemaakt 
(bijlage VI). Op de professionals werd zo geappelleerd aan hun handen. Dat was hieraan te 
zien dat een ieder die de poster op tafel zag liggen ook direct overging tot het inkleuren van 
een vakje naar keuze, mét een glimlach.  
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4. Onderzoeksresultaten 
 
In dit hoofdstuk zal per deelvraag een analyse van de verzamelde gegevens beschreven 
worden. In hoofdstuk 5 worden conclusies getrokken waarmee de hoofdvraag beantwoord 
zal worden.  
 

4.1. Deelvraag 1: Wat is er bekend over het studiekeuzeproces binnen het 
voortgezet onderwijs? 

In deze deelvraag zit zowel het theoretische kader als het empirische onderzoek verwerkt. 
Vanuit de onderzoeksresultaten zal eerst een theoretisch kader geven worden van de 
betrokken onderdelen. Daarna zullen onderzoeksresultaten vanuit fieldresearch beschreven 
worden.  
 
4.1.1 Ontwikkeling onderwijs en belevingswereld jongeren 
Onderwijs in Nederland heeft decennia lang een vorm gehad waarin les werd gegeven: 
eenzijdig/frontaal onderwijs. De leraar droeg specifieke kennis uit waarvoor hij had 
gestudeerd. In samenwerking met professionals en uitgevers stelden zij het onderwijs samen 
dat aan de leerling geboden werd. Het onderwijs werd verkondigd als een manier waarop de 
leerlingen betere banen en fijnere werkomstandigheden zouden krijgen dan hun ouders. 
Onderwijs was een garantie voor een goede baan (Hermes, Naber & Dieleman, 2010, p. 90: 
Boschma & Groen, 2010, p. 212). 
 
In deze vorm van onderwijs is de laatste jaren nogal wat veranderd. Een onderwijsinstelling 
is één van de weinige plekken waar jongeren nog structureel samenkomen. Leegloop als de 
secularisatie, in andere organisatievormen is de oorzaak hiervan. Gevolg is echter dat er ook 
vanuit de samenleving veel bemoeienis is met het onderwijs. En niet alleen vanuit de 
samenleving, de school is ook één van de weinige plaatsen waar de jongeren onderworpen 
zijn aan maatschappelijke structuur en organisatie. Echter wat de jongeren zelf te zeggen 
hebben over het onderwijs wordt nauwelijks meegenomen (Hermes, Naber & Dieleman, 
2010, p. 90).  
 
Door de bemoeienissen vanuit samenleving en politiek is de economische functie van 
scholen sterker aanwezig dan ooit. Scholen moeten aantonen dat zij kwalitatief goed werk 
leveren door middel van slagingspercentages en behaalde cijfers. Jongeren moeten aan 
kunnen tonen dat zij zich die basisvaardigheden eigen hebben gemaakt die gevraagd 
worden vanuit het werkveld. Onderwijs is inmiddels geen garantie meer voor een goede 
baan, maar een minimumvereiste (Hermes, Naber & Dieleman, 2010, p. 92).  
 
Doordat onderwijsinstellingen zelf steeds meer beschikken over financiële middelen en een 
eigen bestuursvorm mogen aannemen, zijn ze zich de laatste paar jaar steeds meer van 
elkaar gaan onderscheiden. Dit betekent ook dat zij een vorm moeten aannemen die aansluit 
bij jongeren om ze aan te kunnen spreken. Hier krijgen de onderwijsinstellingen te maken 
met enkele maatschappelijke trends die ook bij jongeren een grote rol spelen: 
individualisering en technologisering. De jongere heeft een netwerk en alle kennis die hij wil 
op zakformaat bij de hand. Als zij vanuit een intrinsieke drijfveer iets willen leren, zoeken ze 
het zelf wel op. Deze factoren hebben gevolgen voor het onderwijs: de informele 
leefomgeving wordt door de jongere meegebracht in de formele leeromgeving. Jongeren 
leren naar eigen zeggen beter in de wereld om zich heen dan van het programma wat de 
school voorschotelt. Om toch goed onderwijs te kunnen inrichten, is het dus nodig om 
jongeren hierbij te betrekken. Zo kan er gekeken worden naar waar de behoeften van de 
jongeren ligt en hoe daar op aangesloten kan worden (Hermes, Naber & Dieleman, 2010, p. 
109). 
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4.1.2 Keuzeproces 
De Amerikaanse psycholoog Erikson (1968) stelde vast dat de adolescentie de belangrijkste 
levensfase is wat betreft identiteitsontwikkeling. In deze fase vervagen de grenzen tussen 
kind zijn en volwassenheid en ontstaat er verwarring in het leven van de jongere, niet alleen 
op gebied van school, maar ook binnen zichzelf en de leefwereld om zich heen. Ze staan 
voor de fundamentele taak om stabiliteit en continuïteit te ontwikkelen voor de rest van hun 
leven. Ze zijn daarbij beïnvloedbaar door hun omgeving: ouders, vrienden, leraren en media. 
Deze beïnvloeding gebeurt door het opdoen van ervaringen, opmerkingen, gevoelens, 
successen en teleurstellingen. (Hermes, Naber & Dieleman, 2010, p. 103: Boschma & 
Groen, 2010, p. 231) 
 
De resultaten van het onderzoek van Erikson uit 1968 zijn in 2017 nog steeds actueel, de 
omgeving van de jongere is echter veranderd. In deze tijd komen veel meer jongeren in 
aanraking met gescheiden ouders, verhuizingen en veranderde werkomstandigheden dan 
een aantal decennia terug. Dit zorgt voor een instabielere basis. Er wordt verwacht dat 
jongeren stabiele en definitieve keuzes maken voor de toekomst, maar op basis van 
flexibiliteit en mobiliteit in de volwassenheid. De juiste keuze voor een studie is voor de 
meesten een logische redenatie voor kans op werk na de studie; een keuze wordt in teveel 
situaties gemaakt voor de arbeidsmarkt en niet voor zichzelf. (Hermes, Naber & Dieleman, 
2010, p. 103: Boschma & Groen, 2010, p. 220) 
 
4.1.3 Ontwikkelingspsychologie/Neurofysiologie 
Nederland is één van de weinige landen die leerlingen op hun twaalfde laat kiezen voor een 
niveau van opleiding. Twee jaar later staat de tweede fundamentele beslissing al voor de 
deur; de profielkeuze. In deze profielkeuze kan het al snel zijn dat er meerdere 
beroepsmogelijkheden worden buitengesloten. Het keuzeproces voor een vervolgstudie 
begint, afhankelijk van het niveau, in leerjaar drie, vier of vijf (Nelis & Sark, 2013, p. 151: 
Hermes, Naber & Dieleman, 2010, p. 111-113).  
 
Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat dit veel te vroeg is om überhaupt een keuze te 
maken (Nelis & Sark, 2013, p. 28-34). Het puberbrein is in ontwikkeling tot het 25e 
levensjaar. Vanuit neurofysiologie is bekend dat voor het 18e levensjaar bepaalde 
hersendelen niet volledig ontwikkeld zijn (met name de frontaalkwab die ervoor zorgt dat 
omgevingsfactoren worden geïnterpreteerd en verwerkt). Dit betekent dat jongeren voor hun 
18e moeite hebben met onder andere overzicht, probleemoplossend vermogen, concentratie, 
keuzes maken, prioriteiten stellen, plannen, emoties en relativeringsvermogen. Na hun 17e 
ontwikkelen jongeren het vermogen om zuiver naar zichzelf en de wereld te kijken (Nelis & 
Sark, 2013, p. 28-34).  
 
Voor het maken van een bewuste keuze is het nodig over zelfkennis te beschikken. In ‘de 
kunst van het vragenstellen’ (Verhoeven, 2010) stelt de schrijver dat zelfkennis verkregen 
wordt door het opdoen van ervaringen: inductief leren. Hij spreekt hierbij over eerstehands 
kennis opdoen. Tweedehandskennis is het verkrijgen van informatie door middel van 
overdracht: deductief leren. Het huidige onderwijsstelsel in het voortgezet onderwijs is 
gericht op voornamelijk tweedehands kennis, omdat binnen onderwijsinstellingen de 
theorieoverdracht vaak als beginpunt van het leerproces wordt gekozen (Verhoeven, 2010, 
p. 28-29).  
 
Ook ontwikkelingspsycholoog Michiel Westenberg kwam tot dezelfde conclusie: 

“Identiteitsontwikkeling komt niet zomaar uit de lucht, of uit de hersenen vallen. De 
omgeving is daarbij ook van belang. Adolescenten die voor een studiekeuze staan, 
moeten zich afvragen: wat vind ik leuk, wat zou ik goed kunnen – en daartoe kunnen 
ze zeker uitgedaagd worden. Maar voor identiteitsontwikkeling heb je ook ervaring 
nodig. Je moet dingen kunnen uitproberen. Tegenwoordig vinden we het normaal dat 
kinderen ervaring opdoen met verschillende geliefdes voor ze tot een serieuze 
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partnerkeuze komen. Gek genoeg vinden we dat voor studiekeuze niet nodig.” 
(Brandt, 2009) 

 
4.1.4 Studiekeuzebegeleiding 
Op het VMBO is het studiekeuzeprogramma een wettelijk vastgelegd proces. Vanaf jaar één 
tot het vierde jaar worden jongeren begeleid in het bezoeken van open dagen, het verkennen 
van beroepen en daarna in het maken van een vertaalslag naar zichzelf. In dit systeem landt 
de informatie echter beperkt bij de jongere; zowel om bovenstaande reden over de 
ontwikkeling van het brein, maar ook omdat de motivatie extrinsiek is. Jongeren worden 
beloond door middel van een cijfer of ‘moeten’ het programma doorlopen van hun mentor 
(Nelis & Sark, 2013, p. 156).  
In HAVO/VWO is de studiekeuzebegeleiding niet verplicht. Jongeren zijn doorgaans op hun 
18e klaar met de opleiding en zijn niet meer leerplichtig. Veel scholen hebben wel een 
studiekeuzetraject voor HAVO/VWO, maar in mindere mate dan bij VMBO.  
 
4.1.5 Politiek Den Haag 
Er worden veel uitspraken gedaan in de politiek over het studiekeuzeprogramma. Ook de 
Nederlandse Vereniging van Schooldecanen en Leerlingbegeleiders (NVS-NVL), het 
Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) 
geven hierbij hun aanbevelingen. Binnen het VMBO is de Loopbaanoriëntatie (LOB) een 
wettelijk vastgelegde invulling van de studiekeuzebegeleiding. Scholieren zijn op hun 16e 
klaar met het VMBO en zijn verplicht in één stap door te gaan naar het MBO tot in ieder 
geval hun 18e zodat ze een startkwalificatie voor de arbeidsmarkt hebben. HAVO/VWO heeft 
geen wettelijk vastgelegde invulling voor dit programma. Het LAKS, ISO en NVS-NVL pleit 
echter wel voor zo’n programma. LAKS-voorzitter Sven Annen zegt: “Tienduizenden 
scholieren maken elk jaar zonder goede begeleiding van hun school een studiekeuze. Dit 
moet veranderen.” (Wienen, 24 juni 2016).   
 
Hoewel overheid en onderwijsinstellingen steeds de zelfstandigheid en verantwoordelijkheid 
van de leerling willen benadrukken, worden scholen afgerekend op het slagingspercentage 
van eindexamenkandidaten. De prioriteit voor onderwijsinstellingen ligt bij dit 
slagingspercentage, waardoor er minder ruimte is om aandacht te geven aan de begeleiding 
in het studiekeuzeproces, waardoor het scholen niet lukt om het onderwijs zo in te vullen dat 
leerlingen deze zelfstandigheid en verantwoordelijkheid kunnen realiseren (Hermes, 2010, p. 
105-106).  
 
Politiek Den Haag, maar ook de Organisatie voor Economische Samenwerking en 
Ontwikkeling (OESO), verlangt, in de woorden van Gert Biesta, naar: “Veilig, voorspelbaar, 
krachtig en risicoloos onderwijs”. Zij kijken naar en publiceren statistieken en prestatiedata. 
Op afstand doen zij uitspraken en vormen zij hun mening op basis van deze gegevens. 
Leraren worden hierdoor in een lastig parket gebracht, omdat zij in de praktijk werken met de 
leerlingen en realiseren dat onderwijs niet kan worden beheerst (Biesta, 2015, p. 16: Palmer, 
2005, p. 37).  
 
Naast de uitspraken over de inhoud van het onderwijs is er nog een andere factor die de 
laatste paar jaar meespeelt in de druk op het studiekeuzeproces. In het huidige leenstelsel 
van de DUO bouwt een student vanaf de start van zijn studie een schuld op. “Er is niets 
duurder dan een verkeerde keuze maken. Dan gooit een student al snel duizenden euro’s 
weg.” Aldus Jan Sinnige, ISO-voorzitter. Naast het feit dat de basisbeurs is omgezet in een 
leenstelsel, stijgt het collegegeld elk jaar en is de student dus ook verplicht tot steeds meer 
lenen (NOS, 8 maart 2017). Inmiddels staat de schuldmeter binnen Nederland op dit moment 
al over de achttien miljoen (Nationalestudieschuld, z.d.). 
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4.1.6 Binnen- en buitenstroom 
De jongere wordt beïnvloed door zijn omgeving. Ouders, vrienden, onderwijs, werkveld en de 
maatschappij vragen om bepaalde basisvaardigheden, houding en kennis. In de wirwar van 
aanbod in studies, producten, vakanties, sporten, verenigingen, stromingen, et cetera kan 
een jongere al snel de weg verliezen. Deze buitenstroom is groot en bijna niet te beheersen 
voor een jongere die het toch al lastig vindt om overzicht te houden.  
Naast de buitenstroom is er ook een binnenstroom. Het ijsbergmodel van McClelland 
(Coutinho, z.d.) laat zien dat kennis en houding de buitenkant van een persoon toont, maar 
de niet-zichtbare binnenstroom laat zien dat hier de overtuigingen, normen, waarden, 
angsten, eigenschappen en motieven liggen. Deze twee stromingen zijn in continue dialoog 
bij het maken van keuzes en de handelingen die daarop aansluiten. Het leren kennen van je 
binnen- en buitenstroom zorgt niet alleen voor het creëren en zien van kansen maar ook 
voor het pakken van die kansen (Hart & Sonnenschein, 2008, p. 120;127: Palmer, 2005, p. 
14).  
  
4.1.7 Filosofische benadering 
“Het juiste inzicht leidt tot juist handelen” en “Ken uzelf” zijn uitspraken van Socrates zo’n 
vijfentwintighonderd jaar geleden. Socrates ontdekte de kracht van de dialoog en 
stimuleerde zelfkennis en een kritisch blik bij de mensen die hij sprak. Beleidsmakers in die 
tijd waren er minder gelukkig mee en veroordeelden Socrates ter dood omdat ze bang waren 
dat hij het volk zou opzetten tegen het bestuur van de stad (Gaarder, 1997, p. 75-81).  
Socrates meende dat de mogelijkheid om je leven in te richten op een manier die werkt 
groter is naarmate je zelfbeeld zich ontwikkelt.  
 
Joep Dohmen borduurt voort op de wijsheid van Socrates. Zijn toevoeging is dat jezelf 
kennen alleen goed te doen is als je ook de dialoog aangaat met anderen. Jezelf leren 
kennen is ook kijken naar jezelf door de ogen van een ander (Dohmen, 2009, p. 55-56). 
Zelfkennis en zelfzorg leidt volgens Dohmen naar keuzes met duurzame betrokkenheid. 
Zelfzorg is hetgeen dat je doet omdat je ernaar verlangt. Dit verlangen (de lange termijn) kan 
echter in conflict staan met een wens (korte termijn). Op het moment dat dit conflict 
aanwezig is kan je niet volledig achter je eigen keuze staan (Dohmen, 2009, p. 65).  
 
Carlo Leget beschrijft dat je ‘ik’ bestaat uit drie dimensies; de persoonlijke dimensie (ik en 
mezelf), de interpersoonlijke dimensie (ik en de ander) en de institutionele dimensie (ik en 
instanties). Jezelf bestaat dus niet alleen uit naar binnen kijken, maar ook uit je houding naar 
buiten. Daarbij stelt hij dat het leren kennen van jezelf een oneindig proces is. “Ieder mens is 
als het ware onophoudelijk onderweg naar een horizon die steeds maar weer nieuwe 
mogelijkheden biedt.” Om deze weg af te leggen is er ruimte nodig voor het proces. Vrijheid, 
rust en welbevinden is nodig om deze ruimte te creëren (Leget, 2012, p. 34-43). In zijn 
gedachtegang is er ruimte nodig voor het maken van een keuze om overzicht te creëren in 
het doolhof van keuzes en de druk van alledag.  
 
4.1.8 Empirisch onderzoek 
In de interviews die gehouden zijn onder de professionals binnen het VO is gevraagd hoe het 
studiekeuzeprogramma op de betreffende school ingericht is. Aan de antwoorden (bijlage XI, 
deelvraag 1) is te zien dat deze in grote lijnen overeenkomen tussen de verschillende 
onderwijsinstellingen. De twee meest opvallende overeenkomsten voor deze 
onderzoeksvraag zijn: 

- De stroming VMBO is anders ingericht dan HAVO/VWO. Voor het VMBO zijn er 
wettelijke verplichtingen waar aan voldaan moet worden. Hieraan wordt 
vormgegeven door het LOB-programma. HAVO/VWO kent deze wettelijke 
verplichting niet, maar binnen het VO wordt wel aandacht aan gegeven aan het 
studiekeuzeproces. 
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- De lessen die gegeven worden met betrekking tot studiekeuze zijn klassikaal van 
aard. Jongeren hebben met hun mentor hier ook individuele gesprekken over, dit 
verschilt van drie tot tien keer per jaar. 

 
Drie opvallende verschillen die uit de antwoorden van de geïnterviewde professionals 
bleken: 

- Het studiekeuzeprogramma wordt door verschillende soorten decanen ingericht. 
Er zijn docent-decanen (twee van de vijf geïnterviewde decanen) die naast hun 
onderwijstaak een aantal uren in de week hebben voor deze functie. Daarnaast 
zijn er fulltime decanen.  

- Sommige onderwijsinstellingen laten de verantwoordelijkheid voor de studiekeuze 
bij de leerling zelf, waarbij de faciliteiten van de instelling gebruikt kunnen worden; 
hiervoor moet de leerling zelf in actie komen. De andere onderwijsinstelling 
benadert de leerling actief en probeert de leerling te stimuleren in dit proces (twee 
van de vier onderwijsinstellingen).  

- Drie van de vier scholen krijgen vanuit het beroeps- of hoger onderwijs 
terugkoppeling over studie-uitvallers bij de betreffende vervolgopleiding. Twee 
van de vier scholen nemen de tijd om deze gegevens te bekijken en 
onderzoeken.  

 

4.2 Deelvraag 2: Hoe ervaren professionals in het voortgezet onderwijs de 
manier van studiekeuzebegeleiding en wat kan daarin volgens hen 
verbeterd worden? 

In de antwoorden die gegeven zijn op basis van ervaringen van de professionals binnen het 
VO zijn een aantal overkoepelende thema’s te vinden (bijlage XI). Hieronder is een overzicht 
gegeven van de thema’s met de overeenkomsten en verschillen. 
 
4.2.1 Houding van de leerling 
Alle respondenten zijn het eens over de ervaring dat jongeren hun prioriteit niet hebben 
liggen bij het studiekeuzeproces. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de ervaring dat jongeren vanuit 
school verplicht open dagen moeten bezoeken en daar een reflectieverslag over moeten 
schrijven. In deze reflectieverslagen staat veelal beschreven dat ze de open dag bezochten 
omdat dit moest van hun mentor.  
 

“En dan kan je gooien met ieder traject dat je hebt of elk programma dat je hebt, maar 
het heeft geen enkel effect.” (Bijlage XI, deelvraag 2, kolom M) 

 
4.2.2 Draagvlak decanen 
Alle geïnterviewde decanen geven aan dat ze ondersteund worden vanuit de schoolleiding 
en dat het geïntegreerde programma voornamelijk door mentoren wordt begeleid. Alleen de 
jongeren die niet verder komen met hun mentor of in het proces meer tijd en aandacht nodig 
hebben dan gemiddeld komen bij de decanen terecht. De decanen geven echter aan dat dit 
aantal hoger is dan dat ze eigenlijk aankunnen. De decanen van het VMBO ervaren vanuit 
mentoren meer steun dan HAVO/VWO-decanen vanuit de mentoren waar zij mee te maken 
hebben. Volgens de respondenten heeft dit te maken met de wet- en regelgeving (bijlage XI, 
deelvraag 2, kolommen J en MM). 
 
4.2.3 Tijdgebrek 
Ook hierover zijn de decaan-respondenten het unaniem eens. Zowel de parttime als fulltime 
decanen ervaren een gebrek aan tijd. De fulltime decanen zeggen dat de druk op een juiste 
studiekeuze ook steeds meer vanuit thuis opgevoerd wordt, waardoor er steeds meer 
jongeren zijn die bij de decaan aankloppen (bijlage XI, deelvraag 2, kolom J). Parttime 
decanen geven aan dat ze aan het aantal uren in de week niet genoeg hebben om dezelfde 
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reden en gaven bovendien aan dat ze daardoor geen tijd hebben om de terugkoppeling van 
beroeps- en hoger onderwijs te analyseren of verder te onderzoeken.  
 
4.2.4 Ouders 
Iedere geïnterviewde professional binnen het VO ziet dat de druk of zelfs sturing van ouders 
een groot stempel drukt op de studiekeuze van de jongere. Drie van de vijf decanen geeft 
aan hier minder gelukkig mee te zijn. Twee van de vijf decanen nemen de ouders juist als 
ervaringsdeskundigen mee in het traject (bijlage XI, deelvraag 2, kolom MM).  
 

4.3 Deelvraag 3: Wat hebben professionals binnen het voortgezet onderwijs 
nodig om er beter voor te kunnen zorgen dat leerlingen aan het einde 
van de schoolperiode de juiste studiekeuze maken? 

Vanuit de gegevens van deelvraag twee kan al geconstateerd worden dat een gebrek aan 
tijd wordt ervaren. Uit het feit dat er steeds meer leerlingen zijn die bij de decaan 
aankloppen, maken de geïnterviewde decanen op dat aandacht voor het individu belangrijk 
is. Decanen geven echter ook aan dat hier dus niet genoeg tijd voor is. Twee van de vijf 
decanen concluderen vanuit evaluaties met leerlingen dat de behoefte groot is aan 
persoonlijke gesprekken (bijlage XI, deelvraag 3, kolom J). Drie van de vijf decanen geven 
aan dat ze dolgraag aan deze behoefte zouden willen voldoen en meer aandacht zouden 
willen geven aan het individu (zie groene arceringen bijlage XI).  
 
Eén decaan heeft als opvatting dat het wettelijk verplichten van het studiekeuzetraject binnen 
HAVO/VWO een vooruitgang zou zijn (bijlage XI, deelvraag 3, kolom J). Hierdoor zullen ook 
de mentoren die zich daar minder druk mee bezig houden, gedwongen zijn zich ook meer te 
gaan bemoeien met hun leerlingen en het proces. De overige scholen spreken niet expliciet 
over een wettelijke verplichting, maar ervaren ook dat de ene mentor meer aandacht aan het 
proces besteedt dan de ander. Ze zouden graag zien dat er meer uren komen voor de 
leerlingen en leraren om hier tijd en aandacht aan te geven.  
 
In het laatste interview dat gehouden werd, werd gesproken met de voorzitter van de 
decanenkring in Nijmegen. Voordeel van deze positie is dat er overzicht is op wat er speelt 
binnen het VO en het studiekeuzetraject en er bij de gegeven antwoorden vanuit deze 
functie ook gevraagd kan worden naar de algemeen heersende ervaring of opvatting binnen 
andere onderwijsinstellingen. Ze gaf aan dat het Heldenspel dat gespeeld was (met onder 
andere haar leerlingen) een leuke en goede activiteit zou zijn binnen het studiekeuzetraject. 
Ze was enthousiast over het spel, maar gaf ook aan dat het spel in deze vorm niet realistisch 
is om te spelen. Reden hiervoor is dat de speler individueel begeleid wordt in het spel, terwijl 
decanen liever zouden zien dat er een hele klas in één keer aan het werk gezet zou worden 
(bijlage XI, deelvraag 3, kolom J).  
 

4.4 Deelvraag 4: Wat hebben jongeren nodig in hun eigen 
studiekeuzeproces? 

Elke professional is voorgelegd wat reeds bekend was vanuit de ontwikkelingspsychologie 
over het puberbrein met betrekking tot het maken van keuzes (zie deelvraag 1). Decanen die 
actief zijn binnen HAVO/VWO geven aan dat het verschil tussen de leeftijd van de HAVO 5-
leerling en de VWO 6-leerling al een enorm verschil laat zien in houding tegenover 
studiekeuze. De conclusie van de decanen is unaniem:  

“Ze zijn op deze leeftijd gewoon niet toe aan het maken van een grote keuze als 
deze.” (Bijlage XI, deelvraag 4, kolom J) 

 
Drie van de vijf decanen spelen een actieve rol in de benadering van leerlingen. Zij geven 
ook aan dat leerlingen best benaderd willen worden voor een studiekeuzetraject, maar dat 
leerlingen zelf hier geen benadering in zouden zoeken. Twee van de vijf decanen geven aan 
dat het proces bij de leerling thuishoort en dat zij dus ook het initiatief moeten nemen. Ze 
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faciliteren het klassikale proces en eventueel een individueel proces, maar de 
verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de leerling. Ze maken hierbij ook de brug naar de 
ontwikkelingspsychologie door te zeggen dat leerlingen die móeten toch niet goed gaan 
nadenken over wat ze echt willen (bijlage XI, deelvraag 4, kolommen J en HK).  
 
Van alle jongeren die bevraagd zijn tijdens de open dag, is er een ingevulde enquête 
verkregen. Deze enquête kan ook gezien worden als een zeer gestructureerd interview 
omdat de meeste vragen van de enquête ook in het spel terug kwamen.  
 
Uit de enquête blijkt (bijlage III) dat leerlingen niet tevreden zijn over de huidige vorm van 
studiekeuzebegeleiding. De respondenten geven aan dat er op de volgende onderwerpen te 
weinig aandacht wordt besteed; opdoen van werkervaring, krijgen van gastlessen van 
professionals in het werkveld, het voeren van persoonlijke gesprekken, het maken van testen 
en de uitslagen daarvan bespreken.  
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5. Conclusie en discussie 
 

5.1 Uitkomst hoofdvraag 
In hoofdstuk 2.3 werd de volgende hoofdvraag van dit onderzoek beschreven: 
‘Waarmee kan de JHA aansluiten binnen het voortgezet onderwijs om in samenwerking met 
professionals twijfelende/besluiteloze examenkandidaten te ondersteunen in het 
studiekeuzeproces?’ 
 
Uit de resultaten en analyse van interviews, enquêtes en theoretisch onderzoek tekenen zich 
drie conclusies af die helpen met het beantwoorden van de hoofdvraag. Deze drie conclusies 
zijn: 
  

- Houding van jongeren.  
Vanuit de theorie over ontwikkelingspsychologie is bekend dat jongeren tot hun 
18e levensjaar niet in staat zijn om fundamentele keuzes te maken met betrekking 
tot hun studieloopbaan. Prioriteiten liggen niet bij dit onderwerp en de druk om te 
kiezen vanuit hun omgeving ervaren ze sterk.  
Vanuit de ervaring van professionals hebben we deze theorie alleen maar 
bevestigd gehoord.  

- Draagvlak van decanen. 
De ervaring van decanen is dat zeker de laatste paar jaar het draagvlak voor 
studiekeuzebegeleiding gegroeid is. Ze is echter niet wettelijk verplicht, waardoor 
decanen te maken hebben met een aantal mentoren die er waarde aan hechten 
om jongeren verder te helpen in het studiekeuzetraject en een aantal mentoren 
dat er waarde aan hecht dat de jongere met zo hoog mogelijke cijfers de school 
verlaat. Het draagvlak van de studiekeuzebegeleiding is nog niet zo stabiel als dat 
decanen zouden willen. Zij ervaren zelf ook een grote tijdsdruk in hun 
werkzaamheden waardoor ze aan bepaalde taken niet toekomen, wat ten koste 
gaat van hun werk.  

- Individuele benadering versus klassikale benadering. 
De leefwereld van jongeren is net als de maatschappij aan het individualiseren. 
Aansluiten bij leerlingen vraagt dus ook een benadering die aansluit bij de jongere 
als individu. Filosofen en psychologen laten in hun werk weten dat dialoog in deze 
fase ontzettend belangrijk is om jongeren te stimuleren in de bewustwording van 
de ontwikkeling van hun eigen identiteit. Ook de jongere geeft aan meer 
persoonlijk gesprekken te willen hebben. Decanen en mentoren zien hiervan ook 
de toegevoegde waarde maar hebben hier niet de tijd voor. Dat terwijl zij de 
jongeren ontmoeten op het raakvlak van maatschappelijke druk en individuele 
vragen.   

 
De expertise van de JHA is het vinden van de balans tussen interne en omgevingsfactoren. 
Ook slaagt zij erin gesprekken op gang te brengen met en tussen jongeren in de groep door 
middel van activiteiten. Deze twee ingrediënten zijn binnen het VO en bij de scholier gewenst 
om een verdiepingsslag te maken en te werken aan het fundament van hun keuze.  
 

5.2 Interpretaties 
In eerste instantie was mijn reactie op de uitkomst gericht op een fundamentele verandering 
in het complete Nederlandse onderwijssysteem. Zo’n verandering is echter niet binnen een 
paar weken te bewerkstelligen en bovendien ging daar mijn onderzoek niet over.  
Binnen het onderzoek heb ik bij elke stap en handeling gekeken vanuit de hoofd- en 
deelvragen om kritisch te kijken naar de toegevoegde waarde ervan. Voor het onderzoek 
had ik acht weken de tijd, dus veel ruimte voor additionele zaken was er niet. Dit bracht in 
het begin van de periode wat druk met zich mee, omdat ik verhoudingsgewijs lang heb 
gedaan over het vaststellen van de hoofd- en deelvragen. Achteraf bleek deze periode van 
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voornamelijk innerlijk tumult ontzettend goed te zijn voor een stevig fundament van het 
onderzoek, omdat in die verwarring nogal heen en weer werd geschipperd tussen 
verschillende hoofd- en deelvragen en rekening werd gehouden met onnoemelijk veel 
omstandigheden en mogelijkheden. Door deze tegen elkaar af te wegen kon uiteindelijk een 
vaste koers worden bepaald. Met gevolg dat de hoofd- en deelvragen in mijn geheugen 
gegrift stonden en in elke handeling meegenomen werden. Ook mijn opdrachtgever hield de 
hoofd- en deelvragen goed in de gaten. Hierin lag de focus op de resultaten en antwoorden 
van het onderzoek, maar hielden we ook rekening met het proces van zowel de JHA als het 
VO. De validiteit van het onderzoek hebben we verder verhoogd door onderwijsprofessionals 
van buiten de JHA en het VO op structurele basis als raadgever te gebruiken (Donk & 
Lanen, 2014, p. 45-46).  
 
Het plannen van interviews ging soepeler dan we gedacht hadden. Waarschuwingen voor 
late of geen reacties vanuit VO speelden natuurlijk mee, maar vanuit theorie en 
ontwikkelingen binnen de samenleving waren wij ervan overtuigd dat we met het oog op 
studiestakers in het beroeps- en hoger onderwijs konden aansluiten bij de behoefde van VO. 
Dit klopte. Vier van de tien scholen die we benaderd hebben, konden we binnen drie weken 
een afspraak mee maken. Meer reacties zijn nog wel gekomen, maar konden niet meer 
gepland worden binnen de onderzoeksperiode.  
 
Het eerste gesprek dat wij hebben gevoerd was leerzaam. De directrice van de school die wij 
spraken, was een bekende van de opdrachtgever en zodoende ook geschikt als ‘test’ 
persoon voor onze volgende interviews. Zij gaf ons nuttige tips als het sneller komen tot 
concrete voorbeelden, omdat het anders te abstract zou blijven en dat binnen het VMBO 
voornamelijk al aan de weg getimmerd werd, dus dat dit misschien niet de juiste stroming 
was om bij aan te sluiten. Gesprekken met professionals, ook binnen het VMBO, stonden 
echter al gepland en die hebben we laten staan om te controleren of dit ook hun ervaring 
was. Na alle interviews bleek dit inderdaad het geval te zijn, waarop we besloten om alleen 
die jongeren te enquêteren die vanuit HAVO/VWO kwamen. Hiervoor was de open dag van 
de HAN een zeer geschikte plek, omdat met name jongeren vanuit HAVO/VWO hierop 
afkwamen.  
 
Twee van onze drie aannames bleken na dit onderzoek te kloppen. Dat er gebrek aan tijd en 
middelen is, is bevestigd door de professionals die we gesproken hebben. Dat VO ook in 
eerste instantie niet de probleemeigenaar is, wordt gedeeltelijk bevestigd. De scheiding is te 
zien tussen het VMBO waar wettelijke verplichting ervoor zorgt dat het VMBO 
probleemeigenaar wordt en HAVO/VWO waarbij dit (nog) niet aan de orde is. Hier wordt wel 
al een aantal jaar over gesproken, maar vooralsnog blijft dit bij plannen en valt er op dit 
terrein nog wat te winnen. De aanname waarin VO bang zou zijn voor commerciële 
instellingen bleek niet te kloppen. We hadden dit gehoord vanuit twee professionals die ook 
met het VO te maken hebben. Toen wij dit echter voorlegden bij enkele professionals binnen 
het VO gaven die aan dat dit niet zozeer uitmaakte, zolang iets maar van toegevoegde 
waarde zou zijn voor de leerling. Wel gaven ze aan dat er weinig budget is om organisaties 
in te huren. Hiermee zal dus rekening gehouden moeten worden.  
 
Gebrek aan tijd is verreweg de grootste zorg die uit het onderzoek naar voren komt. De JHA 
kan hier echter vrij weinig aan doen. Bezuinigingen treffen ook het onderwijs en in het 
huidige stadium van de formatie van een nieuw kabinet is het nog spannend over hoe het 
beleid voor onderwijsinstellingen ingevuld gaat worden. Waar de JHA daarentegen wél op in 
kan springen is de intensiteit van de individuele benadering en het uitdagen van de jongeren 
om bewustwording te creëren over keuzemogelijkheden. Uit de analyse van en conclusie uit 
de verzamelde gegevens blijkt dat dit een mogelijke vorm van aansluiting zal bieden.  
 
Voornamelijk in het laatste gesprek dat wij hebben gevoerd met een decaan bleek veel 
interesse te zijn voor een samenwerking waarin de JHA haar knowhow kan laten zien. Het 
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Heldenspel herkende de decaan van een festival waar we gestaan hebben en ze was daar 
erg enthousiast over. Ze gaf echter ook aan dat het spel maar een beperkt aantal 
deelnemers tegelijkertijd kan hebben; daardoor is er geen mogelijkheid het spel op school in 
te zetten bij de klassikale begeleiding van haar leerlingen. Van de suggestie om 
aanpassingen te maken of een nieuw programma te ontwikkelen waarin het individu aan bod 
komt, en dat klassikaal of in groepjes gespeeld kan worden werd ze erg enthousiast. Voor 
een brainstorm hierover hebben we inmiddels een nieuwe afspraak gemaakt met haar. 
Hierdoor hebben we kunnen bereiken dat er voor de JHA meer draagvlak is ontstaan. 
Bovendien creëerden we alvast draagvlak voor een eventueel toekomstig nieuw product.   
 

5.3 Suggesties voor vervolgonderzoek 
Er zijn een paar onderwerpen die tijdens het onderzoek naar voren kwamen en waarvoor  
deelnemers aan het onderzoek interesse hadden. Ze waren echter niet direct van toepassing 
op mijn onderzoek. Deze onderwerpen zijn: 

- Invloed/betrokkenheid van ouders. Jongeren zijn beïnvloedbaar door hun 
omgeving. Het merendeel van de geënquêteerden heeft ook aangegeven dat 
ouders het belangrijkst zijn in hun studiekeuze-overwegingen. Dit was overigens 
ook te merken aan ouders die het liefst mee zouden willen spelen in het 
Heldenspel. Op enkele uitzondering na hebben we kunnen voorkomen dat ouders 
mét hun kind het spel speelden. De paar die wel in het spel stonden bevestigden 
onze opvatting over de invloed van ouders in combinatie met de vrijheid van de 
speler om op authentieke wijze te antwoorden. Een vervolgonderzoek zou kunnen 
aanwijzen op welke manier ouders en leerlingen in dialoog kunnen gaan om 
samen bewust te worden van hun aandeel in het studiekeuzeproces.  

- Houding VO. Twee van de zes professionals die we gesproken hebben, 
werkzaam bij één van de vier onderwijsinstellingen, namen naar ons inzicht een 
defensieve houding aan. Toch was er nieuwsgierigheid, omdat we wel werden 
uitgenodigd voor een gesprek. Wij hebben zowel voor- als achteraf onze houding 
en vraagstelling besproken en gereflecteerd. Naar ons inzicht heeft het niet 
daaraan gelegen. Een andere professional had ook deze houding naar ons 
inzicht, maar meer gericht op een eventueel proces aangezien ze eerlijk was over 
de tijd en financiële middelen die hen in die houding dwingen. Het roept bij mij 
vragen op over de scholen en waarom ze reageren zoals ze reageren. Wat zijn 
de aannames van scholen met betrekking tot tussenjaar, JHA en samenwerking? 

- Schoolverlaters per school. Om een specifieke structurele samenwerking aan te 
gaan, zou het interessant zijn om een onderwijsinstelling te vinden die meewerkt 
in een onderzoek naar hun schoolverlaters in de afgelopen jaren. Hoe hebben die 
de studiekeuze ervaren? Hoe succesvol waren zij hierin? Wat is er nu van hen 
terecht gekomen? Wat hebben zij gemist? Wat was succesvol? Wat is er 
sindsdien veranderd? Dit kan per onderwijsinstelling, maar zou ook heel goed een 
vergelijkend onderzoek kunnen zijn met andere onderwijsinstellingen. Waarom 
gaat het met schoolverlaters van school A beter dan die van C? 

- Professionals. In hoeverre zijn alleen decanen representatief voor het VO? Hoe 
ervaren docenten of leerlingen per school het studiekeuzeproces?  
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6. Aanbeveling 
 
Het onderzoek dat uitgevoerd is zal uiteindelijk resulteren in een kwalitatieve verandering 
naar een gewenste situatie: een ontwerponderzoek (Donk & Lanen, 2014, p. 58). De 
aanbevelingen zullen hieronder zo concreet mogelijk omschreven worden zodat hier gerichte 
acties uit gehaald kunnen worden. 
 
Op de vraag: Waarmee kan de JHA aansluiten binnen het voortgezet onderwijs om in 
samenwerking met professionals twijfelende/besluiteloze examenkandidaten te 
ondersteunen in het studiekeuzeproces? 
 

1. Ontwerp een activiteit die klassikaal uitgevoerd kan worden, maar toch ruimte en 
aandacht geeft voor het individu. Een activiteit die dus klassikaal uitgevoerd kan 
worden maar waarin het individuele aspect centraal staat zodat er bewustwording 
komt op de ontwikkeling van zowel interne- als omgevingsfactoren. Ook sluit dit aan 
bij de opmerkingen vanuit professionals dat een aanbod gericht moet zijn op een 
groep, maar dat individuele aandacht belangrijk is. Dat kan door middel van een 
compleet nieuw aanbod, of door een mogelijke aanpassing in het Heldenspel.  

2. Maak voorlichtingsmateriaal over het aanbod van de JHA. Niet alleen gericht op wat 
er binnen de muren van de organisatie gebeurt, maar ook wat er daarbuiten mogelijk 
is. Dit materiaal kan eenvoudig verspreid worden of een fysieke manier, maar ook op 
een digitale manier. Dit zorgt voor meer naamsbekendheid en nieuwsgierigheid.  

3. Hou een eventueel ontwerp bij de organisatie zelf. Een structurele samenwerking 
komt met VO niet eenvoudig op gang. Een belerende vinger vanuit de JHA naar VO 
zal averechts werken.  

 
Nog een optionele aanbeveling is hieronder gezet. Dit is echter een aanbeveling die niet 
direct een antwoord geeft op de hoofdvraag, maar zeker wel een optie is naar aanleiding van 
de verzamelde informatie.  
 

1. Ontwerp een dag of meerdaagse voor leerlingen waarin zij omtrent het thema 
studiekeuze en het leren kennen van zichzelf op onderzoek uitgaan. Actieve vormen 
afgewisseld met dialoog zorgen voor bewustwording van identiteit en waardevorming.  
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7. Startnotitie innovatie 
 
In het onderzoek dat uitgevoerd is binnen de JHA stond de volgende vraag centraal: 
“Waarmee kan de JHA aansluiten binnen het voortgezet onderwijs om in samenwerking met 
professionals twijfelende/besluiteloze examenkandidaten te ondersteunen in het 
studiekeuzeproces?” (Onderzoeksverslag, hoofdstuk 2). In het onderzoeksverslag is 
uitgebreid ingegaan op deze vraag door middel van deelvragen door theoretisch en 
empirisch onderzoek. In hoofdstuk 5 van het onderzoeksverslag staan diverse conclusies die 
getrokken zijn uit dit onderzoek, in hoofdstuk 6 staan de aanbevelingen die gedaan zijn op 
basis van deze conclusies. Vanuit deze conclusies en aanbevelingen wordt nu actie 
ondernomen door middel van een innovatief ontwerp. Het innovatieve ontwerp heeft als start 
de eerst omschreven aanbeveling in hoofdstuk 6: een klassikale activiteit die het individu 
centraal stelt. Deze optie is gekozen om een aantal redenen: 

- Een basis voor dit spel ligt in het reeds bestaande Heldenspel; 
- Dit spel is realistisch haalbaar binnen de ontwerpperiode; 
- Tijdens het onderzoek werden doe-dingen en activiteiten door deelnemers en 

professionals in het VO als zeer positief ervaren.  
Deze innovatie is het startpunt voor de overige aanbevelingen. Andere aanbevelingen zijn 
eenvoudiger te bewerkstelligen als deze eerst is gerealiseerd. Tijdens het onderzoek is voor 
de eerste aanbeveling ook een start gemaakt met het creëren van draagvlak bij het VO. Het 
zou zonde zijn om dit draagvlak niet te gebruiken om ook het netwerk van de JHA te 
vergroten.  
 
Met dit innovatieve ontwerp wil de JHA een concreet programma bieden aan instellingen 
voor voortgezet onderwijs, ondersteunend en aanvullend op het studiekeuzetraject dat 
jongeren in het VO doorlopen. Het innovatief ontwerp wordt gemaakt vanuit de kernwaarden 
van de JHA, richt zich op de belevingswereld van jongeren en sluit aan op de behoefte van 
de professional binnen het VO. Bij het ontwerpen van de innovatie zijn een aantal mensen 
betrokken: de onderzoeker, de opdrachtgever vanuit JHA, critical friend van het onderzoek, 
management JHA en deelnemers van de JHA. Door ook de professionals binnen het VO te 
betrekken ontwikkelt de JHA een netwerk waarin samengewerkt wordt aan het oplossen van 
het praktijkprobleem, een co-creatie. Op deze manier leveren alle betrokken partijen een 
bijdrage in de oplossing, waardoor deze draagvlak genereert en vergroot. Op deze manier 
wordt het behalen van een succesvolle en duurzame oplossing gestimuleerd (Boswijk, 
Peelen & Olthof, 2015, p. 133 – 134).  
 
Bij één van de onderwijsinstellingen is er gelegenheid voor de JHA om het innovatieve 
ontwerp uit te proberen. Er wordt gestreefd om de try-out van het ontwerp te kunnen 
uitvoeren in onderwijsweek 2.17 (de week van 12 juni 2017). Direct aansluitend aan de try-
out wordt het ontwerp geëvalueerd, zowel met leerlingen als betrokken docenten. Op basis 
van de evaluatie wordt het ontwerp eventueel aangepast. Verslaglegging omtrent innovatie 
en implementatie zal uiterlijk 19 juni 2017 beschikbaar zijn.  

 
Het ontwerp zal in beheer van de JHA blijven. Belangstellende instanties kunnen het ontwerp 
op locaties naar keuze (bijvoorbeeld op een onderwijsinstelling/school) uitvoeren.  
 
Het innovatief ontwerp komt tot stand met behulp van vier specifieke boeken: 

- Ondernemen en innoveren in zorg en welzijn (Verhagen, 2012); 
- Nieuwe producten bedenken (Wulfen, 2010); 
- Praktijkonderzoek in zorg en welzijn (Donk & Lanen, 2014); 
- Economie van experiences (Boswijk, Peelen & Olthof, 2015). 

Met behulp van deze theorieën wordt een structuur gelegd voor de ontwerpfase. Aan de 
hand van deze structuur zal dit verslag ook opgebouwd zijn.  
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In de probleemstelling van het onderzoek (hoofdstuk 2) is te lezen dat contactlegging met 
VO niet een probleem is, maar het maken van vervolgafspraken wel. Toch is een 
samenwerkingsverband noodzakelijk om het probleem van hoge studie-uitvalcijfers aan te 
pakken. Zoals in het antwoord op deelvraag één te lezen is, is studie-uitval niet alleen het 
probleem van de jongere of het VO, maar ook van de overheid en directe omgeving van de 
jongere. Daarnaast zijn er diverse psychologische en maatschappelijke ontwikkelingen die 
hiermee te maken hebben. Het probleem heeft daardoor diverse eigenaren, die ieder 
gespecialiseerd zijn op hun eigen gebied. Samenwerken is echter noodzakelijk om het 
probleem integraal en preventief aan te pakken (Waal, 2008, p. 174-177).  
 
Op dit moment wordt het VO afgerekend op slagingspercentages, maar in de nabije 
toekomst zal het ook verantwoording moeten afleggen over hoe zij alumni zich manifesteren 
in hun vervolgstudie. Dit staat gepresenteerd in een tienpuntenplan dat is samengesteld door 
VVD, CDA, PvdA, het ISO, het LAKS en NVS-NVL (ISO, 24 juni 2016). Op deze manier 
wordt het VO gestimuleerd te werken aan verbeteringen in het studiekeuzetraject van de 
leerling. Zoals in de conclusie van het onderzoek staat beschreven, heeft het VO hier echter 
nog niet veel tijd en ruimte voor (zie hoofdstuk 4.2). Een samenwerkingsverband tussen JHA 
en VO van Nijmegen zou dus een mooie win-win situatie kunnen zijn voor beide partijen. In 
het geval van de JHA is, naast het werken aan persoonlijke groei, ook het innoveren 
belangrijk om manieren van samenwerking te zoeken met het VO van Nijmegen (Verhagen, 
2012, p. 19).  
 
Tijdens het uitvoeren van onderzoek profileert de CMV’er zich op het gebied van contact 
leggen, oriënteren en analyseren. In deze eerste fase is contact gelegd met de doelgroep 
van het onderzoek, de professional binnen het VO, maar ook met de jongere omdat de 
professional alleen succes heeft met een aanbod dat aansluit bij de behoefte van de jongere 
(Hermes, Naber & Dieleman, 2010, p. 123). Pas wanneer deze behoeften vanuit 
verschillende kanten in kaart zijn gebracht kan er gestart worden met het ontwerpen van een 
project dat draagvlak heeft. De CMV’er is gespecialiseerd in het op gang helpen van 
samenwerkingsverbanden waardoor draagvlak gecreëerd wordt en projecten in co-creatie 
worden opgezet zodat betrokken partijen zich gehoord en verantwoordelijk voelen over het 
project (Hermes, Naber & Dieleman, 2010, p. 123). Een ketenbenadering is nodig om het 
probleem in samenhang aan te pakken zodat de kwaliteit van het proces verbeterd wordt 
(Verhagen, 2012, p. 24).  
 
In de hoofdstukken hierna wordt het innovatieve product in opvolging van het onderzoek 
uitgebreid beschreven. Na het beschreven proces van de ontwerpeisen en ontwerpideeën 
staat het innovatieve product centraal. Vervolgens is beschreven op welke manier er gewerkt 
is aan implementatie en wat de te nemen stappen daarin zijn geweest. Als laatste hoofdstuk 
is er de slotbeschouwing waarin beschreven staat wat de ervaringen zijn geweest, wat de 
visie op de toekomst is en wat aanbevelingen zijn in het innovatieproces van dit specifieke 
product.   
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8. Ontwerpeisen 
 

Ontwerpeisen Op basis van  

Individuele 
aspect moet 
centraal staan 

Tekstbron: Niet alleen omgevingsfactoren, maar zeker ook de interne 
factoren zijn fundamenteel bij het maken van een keuze. Dit staat 
beschreven in het onderzoeksverslag hoofdstuk 4.1: Binnen en 
buitenstroom.  
Tekstbron: In het visiedocument van de JHA (Aanholt, Baars & 
Vaarwerk, 2015) is te lezen dat de individuele benadering van de 
jongere centraal staat in het traject dat gevolgd wordt. Iedereen is uniek 
en heeft eigen wensen en behoeften.  
Interview onderwijsprofessional: ‘Bijlage XI Codering interview’ in het 
onderzoeksverslag geeft aan dat bij deelvraag drie voornamelijk wordt 
benoemd dat jongeren een persoonlijke benadering prefereren boven 
de klassikale benadering.  
Interview jongere: In ‘bijlage III Analyse enquête jongeren’ in het 
onderzoeksverslag is in de tabellen te af te lezen dat jongeren meer 
individueel ondersteund willen worden om zichzelf beter te leren 
kennen.  

Activiteit moet 
geschikt zijn 
voor een klas 

Interview met onderwijsprofessional: ‘Bijlage XI Codering interview’ in 
het onderzoeksverslag geeft aan dat bij deelvraag drie wordt 
aangegeven dat een klassikale activiteit de voorkeur heeft.  

Maximaal 1,5 
uur tijd 

Interview met onderwijsprofessional: ‘Bijlage XI Codering interview’ in 
het onderzoeksverslag geeft aan dat bij deelvraag drie wordt 
aangegeven dat een activiteit binnen een mentor- of loopbaanuur 
ideaal zou zijn. 

Aspecten 
keuzetraject 
moeten centraal 
staan 

Tekstbron: De JHA is opgezet om jongeren te ondersteunen wanneer 
zij geen studiekeuze kunnen maken of uitgevallen zijn bij de studie van 
hun eerste keuze (Aanholt, Baars & Vaarwerk, 2015). Om te 
voorkomen dat jongeren uitvallen op hun gekozen studie wil de JHA nu 
preventief meewerken in het keuzetraject van jongeren binnen het VO.  

Activiteit moet 
gericht zijn op 
hoofd, hart en 
handen 

Interview jongere: ‘Bijlage III Analyse enquête jongeren’ in het 
onderzoeksverslag: “Omdat je er dan letterlijk actief mee bezig bent.”  
Gesprek onderwijsprofessional: Tijdens het bezoek aan één 
onderwijsinstelling trokken we aandacht van de professionals met ‘doe-
dingen’ die in de activiteiten van de JHA zijn gestopt. Zij hebben mede 
daardoor aangeboden dat een nieuw ontworpen activiteit op hun school 
uitgeprobeerd mag worden.  
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9. Ontwerpideeën 
 

Ontwerpidee Voldoet het idee 
aan de eisen? 

Oplossing voor 
praktijkprobleem? 

Is het idee 
realiseerbaar? 

Heldenspel in 
originele vorm, aan 
te bieden als 
spelvorm waarbij 
meerdere 
begeleiders nodig 
zijn. 

Het voldoet aan 
bijna alle eisen, 
behalve dat het spel 
op deze manier niet 
klassikaal gespeeld 
kan worden.  

Het biedt een 
stevig fundament 
aan de jongere wat 
betreft zijn 
studiekeuze.  

In een groep van 30 
jongeren zouden er 
bijna 6 begeleiders 
nodig zijn vanuit de 
JHA. Dit is niet 
mogelijk.  

Heldenspel in 
originele vorm, aan 
te bieden als 
spelvorm met één 
begeleider en een 
langere spelduur. 

Het voldoet aan 
bijna alle eisen, 
behalve dat het spel 
op deze manier niet 
klassikaal gespeeld 
wordt en niet binnen 
1,5 uur te spelen is.  

Het biedt een 
stevig fundament 
aan de jongere wat 
betreft zijn 
studiekeuze. 

Bij een groep van 30 
jongeren zou de 
begeleider van de JHA 
ruim 10 uur nodig 
hebben om het spel te 
begeleiden. Dit is niet 
haalbaar.  

Heldenspel waarin 
jongeren met een 
reeds gemaakte 
keuze worden 
ingezet als  
hulpcoaches. 

Ja Het biedt een 
stevig fundament 
aan de jongere wat 
betreft zijn 
studiekeuze. 

In de groepjes zijn een 
aantal twijfelaars en 
een aantal 
hulpcoaches. Dit kan 
echter alleen als deze 
aantallen evenredig 
verdeeld zijn. Dit is 
voor elke groep anders 
en dus lastig in te 
plannen.  

Heldenspel in 
andere vorm waarbij 
een roulettesysteem 
wordt gebruikt. 

Ja, al moet op dit 
punt een duidelijk 
onderscheid 
gemaakt worden 
tussen het 
individuele aspect 
centraal stellen en 
persoonlijke 
begeleiding geven.  

Het biedt een 
stevig fundament 
aan de jongere wat 
betreft zijn 
studiekeuze. 

De JHA zal gebruik 
moeten maken van 
haar expertise om het 
gewenste individuele 
aspect van de jongere 
centraal te stellen.  

Programma voor 
aantal dagen of 
avonden in 
voorlaatste 
schooljaar. 

Dit programma is 
naast de reguliere 
schooltijden en 
voldoet daarmee 
niet aan de eis dat 
de innovatie zich 
manifesteert binnen 
het VO.  

Het biedt een 
stevig fundament 
aan de jongere wat 
betreft zijn 
studiekeuze. 

Ja 

 
Na een aantal brainstormsessies en overlegbijeenkomsten is besloten het originele 
Heldenspel te transformeren naar een innovatief ontwerp, waarbij jongeren in een 
roulettesysteem samenwerken. Het originele Heldenspel is in het verleden een succesvolle 
manier gebleken in het maken van een verdiepingsslag en het werken aan het fundament 
van het keuzeproces. Het spel is echter niet geschikt voor een groep terwijl wat wel is waar 
het VO naar verlangt. In de setting binnen het VO vraagt het Heldenspel dus om 
vernieuwing. De innovatie staat in het volgende hoofdstuk uitgebreid uitgelegd.   
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10. Het project/de innovatie 
 
In de huidige situatie van de JHA is er weinig tot geen verdiepend contact met instellingen in 
het voortgezet onderwijs. Met het Heldenspel is de aandacht getrokken van enkele scholen 
en zijn er gesprekken geweest over een mogelijke interventie van de JHA waarmee ze het 
VO kan ondersteunen in het studiekeuzetraject van de leerling. Omdat dit Heldenspel de 
aandachttrekker was, is besloten dit spel als uitgangspunt te nemen voor de innovatie. 
Belangrijk is het innovatieve product met dezelfde principes op te zetten: groot/uitdagend 
speelveld, actieve werkvormen en verdiepende vragen.  
 
De gewenste situatie die de JHA voor ogen heeft, is het activeren van zowel jongeren als 
onderwijsprofessionals in de invulling van een studiekeuzetraject. Met het innovatieve 
product geeft de JHA een startpunt voor het studiekeuzetraject binnen het VO en de 
mogelijkheid om met dit spel in ieder geval ook een aantal vervolglessen te geven met de 
inhoud van het spel.  
 

10.1 A-maze-ing Choice (volledige spelbeschrijving staat in bijlage XII) 

In een speelveld ingericht als doolhof zijn een zestal tussenstops te vinden. Bij de 
tussenstops doen de spelers activiteiten die te maken hebben met de interne of externe 
factoren van een individu. Het spel is zo vormgegeven dat ieder individu centraal staat bij 
elke activiteit. Sommige opdrachten worden in groepsverband uitgevoerd, sommige 
opdrachten zijn individueel bedoeld. Met behulp van uitlegkaarten en een persoonlijke poster 
die deelnemers invullen tijdens het spel, doorlopen ze de verschillende stadia die belangrijk 
zijn voor het leggen van een fundament van hun studiekeuze. De poster mogen de jongeren 
houden zodat ze er nog eens op terug kunnen kijken.  
 
10.1.1 Doel van het spel 
Doel van het spel is: jongeren op een actieve manier stimuleren stil te staan bij het 
fundament van hun studiekeuze, zodat zij zich bewust worden van interne en externe 
processen die een rol spelen bij het maken van een gemotiveerde en toegewijde houding ten 
opzichte van hun keuze.  
 
10.1.2 Werking van het spel 
Het innovatieve product is een aanpassing op het originele Heldenspel. Dit spel is al diverse 
keren gespeeld en heeft lovende reacties ontvangen. Daarnaast is het Heldenspel in het 
onderzoek gebruikt om jongeren te bevragen over mogelijkheden in het studiekeuzetraject. 
In de gegeven antwoorden is terug te vinden dat de respondenten het Heldenspel als 
toegevoegde waarde zien met mogelijkheden binnen hun klassen (zie bijlage III).  
 
Wanneer de JHA met het innovatieve product op dezelfde manier groepen kan faciliteren in 
het studiekeuzetraject, zal er rekening gehouden moeten worden met een aantal factoren. 
Dineke Behrend beschrijft dit in haar boek ‘Muzisch-Agogische Methodiek’ als het uitnodigen 
door middel van het hanteren van diverse appels (2010, p. 41).  

- Sensopatisch appel is de uitnodiging tot een directe fysieke omgang met materiaal 
(Behrend, 2010, p. 41). A-maze-ing Choice heeft een oranje speelveld van zes bij 
vier meter en heeft de vorm van een doolhof waarin diverse iconen zijn getekend. Dit 
stimuleert de zintuigelijke waarneming en nodigt uit om letterlijk in een tijdelijke 
nieuwe wereld te stappen.  

- Dimensioneel appel is het uitnodigen tot handelen en het zien van mogelijkheden tot 
bewegen (Behrend, 2010, p. 42). Een doolhof nodigt uit om te doorlopen, daarnaast 
bevinden zich in het doolhof diverse laagdrempelige activiteiten die oproepen tot 
handelen zoals een rad dat kan draaien en post-its in diverse kleuren die deelnemers 
op elkaar mogen plakken. Deelnemers krijgen een poster mee het spel in waarop 
iconen staan die verwijzen naar de iconen op het speelveld. Op deze manier is het 
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als vanzelfsprekend dat de deelnemer weet welke activiteit op de poster hoort bij de 
activiteit op het speelveld.  

- Thematisch appel is het uitnodigen tot betekenisgeving die vanuit het materiaal kan 
ontstaan (Behrend, 2010, p. 42). In de vormgeving en uitnodiging tot handelen kan 
iedere deelnemer zijn persoonlijke draai geven aan de inhoudelijke kant van het spel. 
Dit op zowel individueel niveau als in verhouding tot de groep. Door de activiteiten en 
vraagstellingen worden de deelnemers gestimuleerd hun zelfkennis te vergroten.  

 
Eén-op-één begeleiding door een geoefende coach komt in dit spel niet aan bod. Wel gaan 
de jongeren elkaar begeleiden tijdens de activiteiten en zijn de opdrachten ook op zo’n 
manier ingericht dat het persoonlijke aspect van de leerling centraal staat. Zo zijn er enkele 
activiteiten waarbij de leerling vanuit zichzelf kijkt naar de buitenwereld en zijn er enkele 
activiteiten waarbij de leerling input krijgt van de groepsgenoten over het beeld dat zij 
hebben van de leerling. Door dit in een groepsoefening vorm te geven komt er altijd meer 
dan één antwoord op de vraag, waardoor het duidelijk wordt dat er niet één waarheid is.  
 
10.1.3 Digitaal versus papier 
In de brainstormfase van het ontwerpen van het spel is de mogelijkheid tot het gebruiken van 
een app naar voren gekomen. Sommigen waren voor het gebruiken van een app, anderen 
waren hierop tegen. In het boek ‘Economie van experiences’ omschrijven Boswijk, Peelen en 
Olthof (2015) dat een betekenisvolle beleving een aantal eigenschappen dient te hebben. 
Eén van deze eigenschappen is ‘verwondering gepaard gaande met verhoogde concentratie 
en focus’ (Boswijk, Peelen & Olthof, 2015, p. 160). Neuroloog Manfred Spitzer stelt dat 
hersenen zich alleen kunnen ontwikkelen als ze een wisselwerking met de buitenwereld 
aangaan. Hierbij zijn ‘alert’ en ‘geconcentreerd’ de sleutelwoorden, in beide gevallen spreekt 
hij van aandacht. Ook stelt hij dat intensief gebruik van digitale media deze beide vormen 
van aandacht verhindert (Spitzer, 2015, p. 220). Aandacht en de wisselwerking met de 
buitenwereld is waar A-maze-ing Choice op gericht is. Hiermee is het idee over het 
gebruiken van een app als strijdig met intentie en doel van het spel gekwalificeerd.  
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11. Implementatie 
 

11.1 Fysiek 
De concrete innovatie, A-maze-ing Choice, is vormgegeven door middel van samenwerking 
tussen de onderzoeker vanuit CMV en de opdrachtgever en ambassadeur van de JHA. 
Wellicht was het voor een groter draagvlak beter geweest om ook onderwijsprofessionals en 
leerlingen te betrekken bij het ontwerp, echter hebben we hier niet voldoende tijd voor 
gehad. Wel is het spel tot stand gekomen met behulp van een onderwijskundige en docent in 
de pedagogiek, waardoor bepaalde aspecten van het spel bevestigd werden en kritische 
vragen gesteld konden worden over de didactiek, werking, voorbereiding en afsluiting van 
het spel, zoals: 

- Het erkennen dat in het vragen van meningen vanuit de omgeving meer dan één 
waarheid aan het licht kan komen; 

- Het niet alleen bespreken, maar ook doen van activiteiten in zelfreflectie; 
- De mogelijkheid voor docenten om na het spelen van dit spel in één of meerdere 

lessen een opvolging te geven over zelfbewustwording en studiekeuze; 
- Het oproepen van meer vragen in het zelfonderzoek door de leerling. 

Door bovenstaande mensen te betrekken bij het ontwerpen van het spel wordt er 
automatisch draagvlak gecreëerd (Verhagen, 2012, p. 190-191).  
 
11.1.1 Try-out 
Voornamelijk in het laatste interview dat gehouden is tijdens de onderzoeksfase is er veel 
enthousiasme getoond vanuit drie decanen van een instelling in het VO. Zij waren erg 
nieuwsgierig naar het Heldenspel en positief gestemd over de zogenoemde ‘doe’ dingen die 
de JHA faciliteert. Helaas heeft dit interview ná de onderzoeksperiode plaatsgevonden, 
waardoor dit niet verwerkt is in het verslag. Echter hebben zij direct gevraagd of het spel bij 
hen uitgeprobeerd kon worden. Bij het maken van concrete afspraken hierover bleek het 
vertrouwen groot, omdat zij het spel direct wilden inplannen voor maar liefst vier klassen 
zonder het eerst met één klas te proberen. Op 15 juni 2017 zal het spel gespeeld worden 
met twee van de vier klassen: een 4 HAVO en 5 VWO-klas. Afspraak is ook dat het spel 
aansluitend geëvalueerd wordt met zowel de klas als de mentor als de decanen.  
 
Het laatste interview, dat gehouden is met een decaan van een andere onderwijsinstelling, is 
ook geëindigd in wederzijdse nieuwsgierigheid. Voordeel voor de JHA is dat deze decaan 
tijdelijk voorzitter is van de decanenkring van Nijmegen en omstreken. Tussen de twee 
geïnteresseerde onderwijsinstellingen is contact geweest en de voorzitter van de 
decanenkring heeft al contact gezocht over een updatestatus van het spel en laat interesse 
blijken over de afloop van de try-out. De decaan van de onderwijsinstelling waar de try-out 
gespeeld wordt heeft al aangegeven de resultaten te willen bespreken in een vergadering 
van de decanenkring.  
 
In de voorbereidingen op de try-out zijn er een aantal factoren waarmee rekening gehouden 
moet worden om de slagingskans te vergroten (Verhagen, 2012, p. 191-194): 

- Ondersteuning vanuit stakeholders 
Zoals hierboven reeds beschreven staat, zijn de decanen en mentoren van de school 
waar de try-out plaatsvindt nieuwsgierig naar het spel. Zij faciliteren voor de try-out 
ruimte, tijd, deelnemers en een evaluatiemoment. Ook willen zij zelf bij de try-out 
aanwezig zijn en hebben toegezegd het spel te willen promoten bij collega’s van 
andere onderwijsinstellingen.  

- Kwaliteit van het innovatieteam 
Twee oprichters van de JHA zijn aanwezig bij de try-out, net als de onderzoeker en 
onderwijsprofessionals. De leerlingen die het spel spelen maken het team van de try-
out compleet. Vanuit elke betrokken partij zijn er dan afgevaardigden aanwezig om 
een zo compleet mogelijk beeld te kunnen schetsen over de spelervaringen.  
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- Eigenschappen van de try-out 
In het contact met de instelling van de try-out is duidelijk gecommuniceerd dat het 
een eerste keer van spelen betreft. Daarom is het dus ook belangrijk het spel goed te 
evalueren en eventueel weer aan te passen voor een volgende try-out. Hierbij wordt 
het project uitgevoerd langs de PDCA-cirkel (Plan, Do, Check, Act). In het onderzoek 
en de ontwerpfase is een basis gelegd voor het spel (Plan). Hierop volgend is het 
spel gerealiseerd en wordt uitgevoerd bij een onderwijsinstelling (Do). Aansluitend 
wordt het spel geëvalueerd met alle betrokken partijen (Check) waarna aanpassingen 
gemaakt kunnen worden (Act) voor een nog betere afstemming op de volgende 
speelplek (terug bij Plan) (Verhagen, 2012, p. 14).  

- Leiderschapsgedrag van de leider van de try-out 
In het proces voorafgaand aan de try-out hebben de onderzoeker en innovator 
contact met de decanen en mentoren van de onderwijsinstelling. Dit is belangrijk om 
wederzijdse verwachtingen op elkaar af te stemmen (Waal, 2008, p. 56). Ook nadat 
de try-out is geweest zal de innovator contact houden met de onderwijsinstelling om 
te bespreken wat de bevindingen van de evaluatie zijn en hoe deze bijdragen aan 
verdere ontwikkelingen het spel.  
Tijdens de try-out lopen de onderzoeker en innovator rond om het spel te kunnen 
begeleiden en te kunnen aanschouwen. Deze observatie wordt meegenomen in de 
evaluatie en gecheckt door de spelers. Deze observatie samen met overige 
evaluatiegegevens zorgt voor nieuwe informatie die meegenomen wordt in de 
mogelijke aanpassingen van het spel.  

 

11.2 Mentaal 
In het boek ‘Ondernemen en innoveren in zorg en welzijn’ beschrijft Verhagen een drietal 
stappen voor de mentale implementatie (2012, p. 200): 

- Informeren 
Het waarom van de vernieuwing is voor alle betrokken partijen duidelijk. Er is immers 
onderzoek gedaan naar waar problemen ervaren worden in het studiekeuzetraject en 
op welke manier daar verandering gewenst zou zijn. De invloed van de innovatie zal 
dus een positief effect hebben op het functioneren van betrokkenen in dit traject.  

- Accepteren 
In de laatste twee gesprekken, één nog tijdens het onderzoek en één na afsluiting 
van het onderzoek, bleken de professionals enthousiast over de plannen die voor hen 
een uitkomst bieden in de obstakels die ervaren worden tijdens het begeleiden van 
leerlingen naar hun studiekeuze. Dat zij deze omarmen is duidelijk aan het voorstel 
waar zij mee kwamen om de try-out bij hen op school te houden.  

- Internaliseren 
Door de leerlingen en professionals binnen de onderwijsinstelling en de medewerkers 
van de JHA te blijven betrekken in de vooruitgang van de innovatie wordt draagvlak 
gecreëerd en behouden. Draagvlak is reeds gewonnen bij de school van de try-out. 
Door hen te betrekken in de evaluatie en vervolgplannen, blijven zij op de hoogte en 
zijn zij onderdeel van de gezamenlijke doelen van de JHA en het VO (Boswijk, 
Peelen & Olthof, 2015, p. 140).  

Door het spelen van A-maze-ing Choice kunnen zowel leerlingen als onderwijsprofessionals 
als medewerkers van de JHA het spel ervaren. Alle betrokkenen doorlopen het volledige spel 
waardoor zij ervaringsdeskundig worden in het spelen. Omdat de deelnemers zelf invloed 
hebben op hun eigen proces en resultaten ervaren zij verantwoordelijkheid waardoor zij een 
waardevolle betekenis beleven en een succeservaring van het spel maken (Boswijk, Peelen 
& Olthof, 2015, p. 205).  
 

11.3 Structureel 
Missie van de JHA is: “Als professionele begeleiders zien wij het als onze taak om met onze 
kennis en ervaring de jongeren te ondersteunen en een bijdrage te leveren aan hun doel(en) 
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door het toekomstbeeld dat in de visie wordt geschetst te realiseren.” (Aanholt, Baars & 
Vaarwerk, 2015). Met deze expertise van de JHA en die van het VO kunnen in 
samenwerking preventieve acties ondernomen worden om studie-uitval tegen te gaan.  
 
Er is gewerkt aan de fysieke en mentale implementatie van A-maze-ing Choice. Zo werd een 
basis gelegd voor de structurele implementatie (Verhagen, 2012, p. 209). De betrokkenen 
vanuit de JHA maken kennis met het spel en leren het te begeleiden, waardoor zij het spel 
hebben leren waarderen, en als ambassadeurs het spel bij professionals en jongeren van 
het VO kunnen introduceren.  
 
De onderwijsinstelling waar de try-out gaat plaatsvinden heeft toegezegd dat bij welbevinden 
van de spelers het spel na de zomer opnieuw gespeeld zal gaan worden met de klassen 4 
HAVO, 5 VWO en 5 Atheneum. Met het spel willen ze een aftrap geven in het 
studiekeuzetraject waar de leerlingen op dat moment aan beginnen. Meer om deze reden is 
het noodzakelijk dat de JHA intensief betrokken blijft tijdens de try-out. Zo kan er kennis 
gemaakt worden met de partijen die in de toekomst het spel samen gaan spelen.  
Ook tijdens de presentatie van het eindproduct op de JHA zullen alle betrokkenen bij het 
onderzoek uitgenodigd worden. Enerzijds om te informeren, anderzijds om ze kennis te laten 
maken met de mensen die structureel met de JHA verbonden zijn.  
 
Contacten zijn gelegd en afspraken zijn gemaakt om deel te nemen bij één van de 
vergaderingen van de decanenkring Nijmegen en omstreken. Deze zal in december 2017 
plaatsvinden en biedt ruimte voor de JHA om zich voor te stellen en haar aanbod tentoon te 
stellen. Ook deze afspraken zijn gemaakt in samenspraak met de medewerkers van de JHA. 
 
11.3.1 Communicatiestrategie 
In het boek ‘Start with Why’ legt Simon Sinek (2009) door middel van zijn ‘golden circle’ uit 
waarom het belangrijk is om in communicatie te starten met de ‘WHY’. “People don’t buy 
WHAT you do, they buy WHY you do it” (Sinek, 2009, p. 47). In de ‘why’ ligt het doel, de 
overtuiging en het geloof. De twee buitenste randen van de ‘golden circle’ gaan in op het 
HOW en WHAT en spelen in op het rationele deel van de hersenen. De WHY speelt echter 
in op het emotionele deel van de hersenen die gaat over het maken van beslissingen (Sinek, 
2009, p. 61-62). Door het formuleren van een WHY in de communicatie kan op fundamenteel 
niveau aangesloten worden bij gelijkgestemde partijen. Het WHAT en HOW komt daarna 
pas. Een sterke basis van samenwerken is noodzakelijk in het succesvol integraal 
aanpakken van een probleem (Sinek, 2009, p. 141).  
 

(Sinek, 2009, p. 61) 
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WHY 
Wij geloven dat jongeren die in hun kracht worden gezet inspirerende en motiverende leiders 
van de toekomst zijn doordat zij hun talenten kunnen benutten, verantwoordelijkheid nemen 
voor hun eigen leerproces en zich met plezier bezighouden met de ontwikkeling van zichzelf 
en de maatschappij.  
 
HOW 
Wij doen dit door bewust tijd en ruimte te scheppen voor jongeren om zich tijdig te kunnen 
bezinnen op hun toekomstige studiekeuze door hen intellectueel en emotioneel uit te dagen.  
 
WHAT 
Wij hebben diverse workshops en begeleidingstrajecten waarmee jongeren gestimuleerd 
worden te kijken naar zichzelf en naar de wereld om zich heen. Door persoonlijke aandacht 
en het individuele aspect centraal te stellen, maken we een verdiepingsslag waarmee het 
fundament van het keuzeproces verstevigd wordt.  
 
Omdat A-maze-ing Choice eigendom van de JHA is en als workshop wordt aangeboden aan 
instellingen in het VO is het belangrijk dat betrokken partijen tijdens het onderzoek en het 
innovatieproces goed geïnformeerd worden. Dit kan door middel van de strategie van de 
‘golden circle’, maar daarna is het ook belangrijk om betrokken partijen te blijven betrekken. 
Bij het formeren van partijen worden samenwerkingsverbanden vormgegeven en wordt 
participatie in het oplossen van de problematiek verbeterd (Verhagen, 2012, p. 187). Dit 
gebeurt met behulp van de try-out die tot stand gekomen is door middel van onderzoek en 
dialoog. 
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12. Slotbeschouwing 
 
De JHA heeft als resultaat van dit onderzoek een middel in handen dat een bijdrage kan 
leveren aan de oplossing van een gezamenlijk ervaren probleem van VO en JHA in 
schooluitval en studiekeuze. De leerling werkt hiermee op een actieve manier aan zijn 
gewenste toekomst. Met ontzettend veel enthousiasme en trots zijn afspraken gemaakt met 
één onderwijsinstelling die het vertrouwen gaf door direct met vier klassen het spel in te 
plannen. Op het moment dat deze afspraken werden gemaakt, was het spel nog niet af. Het 
was zelfs nog niet ontwikkeld. Er lag alleen een plan. Blijkbaar heb ik samen met mijn 
opdrachtgever een sterke presentatie van de JHA gegeven in ons gesprek met de decanen 
van deze school en sluiten we op de juiste manier aan bij hun behoefte om leerlingen uit te 
dagen in het nadenken over hun studiekeuze. 
 
Voor nu is het spel een middel om het VO te bereiken. Voor een structurele samenwerking 
zou de JHA in de toekomst met de volgende vragen aan de slag kunnen: 

- Is het mogelijk om van het spel een langer lopend evenement te maken door 
vervolgactiviteiten aan te bieden? 

- Leggen leerlingen echt een betere basis voor hun studiekeuze doordat zij 
ondersteund werden door het spel van de JHA? 

 
Naar het eigenaarschap van het probleem studie-uitval heb ik geen empirisch onderzoek 
gedaan. In literatuurstudie kwam ik dilemma’s tegen als: het VO wordt beoordeeld op 
slagingspercentages, het VO heeft het te druk voor individuele aandacht, maar de politiek 
heeft plannen voor het toetsen van leerlingen op succes in hun vervolgstudies. In deze ben 
ik van mening dat het VO te veel kaders heeft waarin te veel tegenstrijdigheden zitten en 
waarin te weinig ruimte is om hier zelf invulling aan te geven. Het VO is dé plek waar 
jongeren samenkomen met de maatschappelijke lasten. Het VO zit in de ongelukkige positie 
tussen de jongeren (de praktijk) en de regels (de politiek). De kunst is om spelenderwijs met 
deze botsende groepen een uitweg te vinden waarmee iedereen tevreden is. Professionals 
in het VO zijn namelijk ook enthousiaster, gelukkiger en voelen meer betrokkenheid als zij 
zelf mogen ontdekken wat daadwerkelijk werkt bij het begeleiden van jongeren. Ook 
professionals en organisaties hebben intrinsieke motivatie nodig om een bijdrage te leveren 
aan een betere toekomst van de maatschappij. Deze intrinsieke motivatie wordt op dit 
moment geremd door enerzijds alle regels en wetten van bovenaf en anderzijds door de 
vraag van de leerling en de frictie tussen deze twee partijen. Professionals binnen het VO 
kunnen door deze regels niet werken naar hun eigen visie en de studiekeuze als deel van 
het onderwijs niet samen met de leerlingen vormgeven.  
 
Een ‘foute’ studiekeuze is in eerste plaats voor de student vervelend. Een hoge studieschuld 
in combinatie met een onprettige ervaring werkt niet mee aan een gelukkig leven. Wat betreft 
studiekeuze staat de student dus centraal in het eigenaarschap. Het probleem studie-uitval 
op landelijk niveau is een probleem van het onderwijs en de overheid. Ook hier is te zien dat 
het probleem alleen op te lossen is als er integraal gewerkt wordt.  
 
Het zoeken naar de eigen bronnen, zowel individueel als collectief, draagt bij aan het maken 
van waardevolle keuzes die leiden naar een zinvolle studie en een vruchtbare 
beroepsuitoefening.  
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Bijlage I Interviewguide voor professionals VO 

 
Uitleg 
Wie zijn wij? 
Why, What, How van de Jonge Helden Academie (Stichting vanuit idealisme, geen 
commercie) 
 

Vraag Betrekking 
tot 
deelvraag 

Onderdeel 

Hoe ziet de studiekeuzebegeleiding er binnen jullie school uit? 

2 
 

In
h
o

u
d

e
lijk

 

Merken jullie wat het effect is van deze manier van  
studiekeuzebegeleiding in de klas of bij de leerling?  

Wat heeft er voor gezorgd dat dit effect bereikt is? 

Wat gebeurt er met de jongeren na de schooltijd hier qua 
keuze? Horen jullie daar wat van qua uitval of ‘verkeerde 
keuze’? 

Wie zijn er betrokken bij de studiekeuzebegeleiding? 

Wat is jouw rol in de studiekeuzebegeleiding?  

Wat is je visie op studiekeuzebegeleiding? 

   

Wat werkt goed in de studiekeuzebegeleiding? 

2 
 

E
r 

v
a

rin
g
 

Zijn er dingen in de studiekeuzebegeleiding die verbeterd 
zouden kunnen worden? 

Wat is het beleid vanuit Den Haag?  

   

Waar lopen de studiekeuzebegeleiders tegen aan in het 
studiekeuzeproces? 3 

 

B
e

g
e

le
id

in

g
 

(Hoe) Wordt daar aan gewerkt? 

Wat is daar voor nodig? 

   

Zie je een plek voor de JHA binnen dit programma? 
3 
 

S
a

m
e

n

w
e

rk
in

g
 

Wie moeten we daarvoor hebben? 

Wat zouden de eerste vervolgstappen kunnen zijn? 

   

We horen vanuit verschillende hoeken in de 
ontwikkelingspsychologie dat jongeren onder de 18 eigenlijk 
nog niet ver genoeg ontwikkeld zijn om zo’n belangrijke keuze 
te kunnen maken. Wat is jullie ervaring met 
studiekeuzebegeleiding bij de jongeren? 

5 

K
e

n
n

is
/ 

e
rv

a
rin

g
 

d
o
e

lg
ro

e
p
 

   

 
Overig 
Heb je tips voor 1e hands kennis (professionals en hun ervaring)? 
Heb je tips voor 2e hands kennis (theorie, best practises, etc) 

  



 
52 

 

Bijlage II Enquête jongeren Heldenspel 

 
Hoe oud ben je? 
 
Op welke school zit je? 
 
Welke klas zit je? 
  
Hoe word jij begeleid in je studiekeuze vanuit school? 
 
 
 
 
 
Welke activiteiten helpen jou écht in je studiekeuze? 
 
 
 
 
 
Als jij de studiekeuzebegeleiding mocht organiseren bij jou op school, wat zou er dan anders 
gaan?  
 
 
 
 
 
Wie is het belangrijkst in je omgeving als het gaat over je toekomst? Nummer ze 1,2 of 3.  
 
 Ouders 
 School (docent, decaan) 
 Vrienden 
 
Zijn er nog meer mensen die belangrijk zijn? 
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Wil je in de balken hieronder aangeven in cijfers in hoeverre de onderwerpen zouden helpen 
in je studiekeuze? (0 = niet behulpzaam, 10 = heel behulpzaam) 
         0                  10 
Werkervaring opdoen 
Gastlessen vanuit een beroep 
Meeloopdagen met studies 
Meeloopdagen met professionals 
Persoonlijke gesprekken voeren 
Testen maken 
Testen bespreken 
Luisteren naar je omgeving 
Luisteren naar jezelf 
 
Wil je in de balken hieronder aangeven in cijfers in hoeverre de onderwerpen op dit moment 
aan de orde zijn in je studiekeuzeproces? (0 = niet aan de orde, 10 = altijd aan de orde) 
         0       10 
Werkervaring opdoen 
Gastlessen vanuit een beroep 
Meeloopdagen met studies 
Meeloopdagen met professionals 
Persoonlijke gesprekken voeren 
Testen maken 
Testen bespreken 
Luisteren naar je omgeving 
Luisteren naar jezelf 
 
Zou het Heldenspel een vorm kunnen zijn die bij jou in de klas nuttig zou zijn om te spelen? 
 
 
Waarom wel of niet? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als je nieuwsgierig bent naar de Jonge Helden Academie en wat we voor jou kunnen 
beteken, mag je hier je naam en e-mailadres achterlaten: 
 
Naam: 
 
E-mailadres: 

  



 
54 

 

Bijlage III Analyse enquête jongeren 

 
Hoe oud ben je?  4x15 jaar 2x16 jaar 2x17 jaar 1x18 jaar 
 
Welke klas zit je?  1x3VWO 1x4VWO 5x4HAVO 2x5HAVO 
  
Hoe word jij begeleid in je studiekeuze vanuit school? 
7x “er zijn decanen waar je vragen aan kunt stellen” 
2x “nog niet, maar dat komt als het goed is volgend jaar” (1x4VWO en 1x4HAVO) 
 
Welke activiteiten helpen jou écht in je studiekeuze? 
9x open dagen 
4x meeloopdagen 
3x professionals bevragen 
 
Als jij de studiekeuzebegeleiding mocht organiseren bij jou op school, wat zou er dan anders 
gaan?  
“ervaringen van leerlingen op open dagen klassikaal bespreken” 
“al veel eerder beginnen in de opleiding” 
“met de klas naar een open dag gaan” 
“meer gastsprekers” 
 
Wie is het belangrijkst in je omgeving als het gaat over je toekomst? Nummer ze 1,2 of 3.  
 Ouders   5x op 1 4x op 2  
 School (docent, decaan) 1x op 1 2x op 2 6x op 3 
 Vrienden   3x op 1 3x op 2 3x op 3 
 
Zijn er nog meer mensen die belangrijk zijn? 
2x “mensen die ervaring hebben in bepaalde beroepen of studies” 
 
Wil je in de balken hieronder aangeven in cijfers in hoeverre de onderwerpen zouden helpen 
in je studiekeuze? (0 = niet behulpzaam, 10 = heel behulpzaam) 
    0                   10 

 
 
  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Luisteren naar jezelf

Luisteren naar je omgeving

Testen bespreken

Testen doen

Persoonlijke gesprekken voeren

Meeloopdagen met professionals

Meeloopdagen met studies

Gastlessen vanuit een beroep

Werkervaring opdoen

Gemiddelde cijfer

Gemiddelde cijfer
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Wil je in de balken hieronder aangeven in cijfers in hoeverre de onderwerpen op dit moment 
aan de orde zijn in je studiekeuzeproces? (0 = niet aan de orde, 10 = altijd aan de orde) 
        0        10 

 
 
 
Zou het Heldenspel een vorm kunnen zijn die bij jou in de klas nuttig zou zijn om te spelen? 
9x “Ja” 
 
Waarom wel of niet? 
4x  “Omdat er veel vragen in voorkomen waar ik nog niet aan gedacht heb en waar 

anderen waarschijnlijk ook nog niet over nagedacht hebben.” 
1x “Omdat je er dan letterlijk actief mee bezig bent.” 
1x “Omdat deze vragen weinig behandelt worden en veel mensen uit mijn klas nog geen 

keuze hebben gemaakt.” 
1x “Het heeft mij een duidelijk beeld gegeven in wat ik wil en het is superfijn dat je 

persoonlijk met iemand praat die naar je luistert en jezelf laat denken. Het is heel 
helder voor jezelf” 

1x “Er zijn nog genoeg mensen die nog geen idee hebben welke richting ze op willen.” 
1x “Het geeft je meer inzicht over je eigen keuzes en helpt je verder jezelf te oriënteren.” 

  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Luisteren naar jezelf

Luisteren naar je omgeving

Testen bespreken

Testen maken

Persoonlijke gesprekken voeren

Meeloopdagen met professionals

Meeloopdagen met studies

Gastlessen vanuit een beroep

Werkervaring opdoen

Gemiddelde cijfer

Gemiddelde cijfer
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Bijlage IV Foto’s Heldenspel 

 

 
  



 
57 

 

Bijlage V Foto kussen Martin van Summeren 

Omdat deze tekst speciaal voor CMV Nijmegen is geschreven in deze vorm, is de informatie 
nergens anders te vinden. In verband met verwijzingen in het onderzoeksverslag, is deze 
tekst dus als bijlage in het verslag geplaatst. De tekst staat verticaal omdat hiermee te tekst 
op leesbare grootte gezet kon worden.  
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Bijlage VI Foto Loesje animatie 

 

  



 
 

Bijlage VII Transcript interview B 

 
 Omdat twee van de drie elkaar al kennen, begint dit gesprek in de informele sferen, 

vanaf het punt dat het gericht te maken heeft met mijn onderzoek heb ik dit gesprek 
getranscribeerd.  

G Even heel praktisch, wij zitten nu met 4/5 helden, daar wordt op donderdag mee 
gewerkt, 1 dag in de week, met een programma dat bestaat uit persoonlijke en 
individuele dingen. Testjes, gesprekken daarover, uitzoeken, met elkaar er over 
hebben. Andere kant is op pad gaan en kijken wat er van opleidingen gevraagd 
wordt of vanuit het werkveld. Vanuit verschillende perspectieven bekijken. Met de i-
o aanpak doen we dat. Interne factoren en omgevingsfactoren. Ouders 
bijvoorbeeld hebben invloed en soms nogal wat noten op hun zang. In principe 
werken ze er naast.  

K Praktijkervaring opdoen.  
G Tot nu toe zijn het voornamelijk de uitvallers die bij ons terecht komen.  
B De afvallers? Die al iets geprobeerd hebben en dan na een paar maanden 

stranden.  
K Exact, dat is de praktijk tot nu toe. 
G Wat we weten is dat zo’n 20% van de leerlingen aan het einde van hun 

schoolperiode nog steeds niet weten wat ze willen gaan doen. Kan hier natuurlijk 
anders liggen dan ergens anders. Maar dit is wel het gemiddelde. Dat zijn er nogal 
wat. En daar moeten we iets voor doen dachten Marieke en Rogier. Daar moeten 
we iets aan doen. In de praktijk pakt dat vooral uit naar uitvallers die bij ons komen. 
Maar wat wij bevinden, en dat is ook ons verzoek geweest naar jou en andere 
scholen om eens te praten over hoe wij iets voor jullie kunnen betekenen en de 
leerlingen die nog op school zitten en zich bezighouden met deze problematiek.  

K We zijn al een tijdje nieuwsgierig naar hoe we leerlingen in het examenjaar kunnen 
bereiken en of wij van toegevoegde waarde kunnen zijn voor een 
onderwijsinstelling. En vanuit die nieuwsgierigheid hebben wij dus een onderzoek 
opgezet, om te kijken hoe wij eventueel een rol kunnen spelen of iets bij kunnen 
dragen aan die 20% van de leerlingen die het echt niet weten. Maar dat die 
misschien de urgentie van het keuzeproces niet zien, niet willen zien of er niet mee 
bezig zijn. Wat het ook is, dat weten we ook niet precies, we willen kijken of we die 
kunnen bereiken op een bepaalde manier.  

B Ik vind het hartstikke leuk om met jullie te praten, maar ik zit nu op een plek waar ik 
minder direct invloed heb als rector. Ik kan meedenken, maar dan duurt het nog 
best wel even voordat het een stap verder is.  

K Dat realiseren wij ons en dat is ook geen punt. 
G Het is voor ons belangrijk om ook even de contacten te hebben. Tot nu toe zit dat 

een beetje los-vast allemaal en onze ervaring is dat wij heel vaak van scholen 
reacties krijgen op het goede initiatief, maar daarna bloedt het een beetje dood wat 
betreft afspraken, dus we zijn ontzettend blij dat we nu via dit onderzoek nu ook 
aan tafel kunnen zitten. Dan kunnen we van hieruit wel zien wat er verder nog 
nodig is en welke stappen er gezet kunnen worden.  

B Ik vroeg me net onmiddellijk af, als die HAN al begint met een oriëntatiejaar, waarin 
gaan jullie je dan onderscheiden? 

K Wij zijn niveau-onafhankelijk werken met jongeren van VMBO, MBO, HAVO, VWO, 
HBO en universiteit. Maar we zijn er voor iedereen die vastloopt in het maken van 
een keuze, ook als je al enkele jaren aan het werk bent. We werken met een 
flexibele in en uitstroom. De jongere bepaald met ondersteuning van onze 
begeleiders wat zijn doel gaat worden en hoe we daar naartoe zouden kunnen 
werken. Wanneer dit doel behaald is kunnen er nieuwe doelen gesteld worden of 
de deelname wordt gestopt.  
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B MBO is ook druk aan de weg aan het timmeren. Realiseer je dat er heel veel 
gaande is op dit moment. In principe hebben ze allemaal in de gaten dat er op die 
schakelpunten de dingen niet goed gaan. En er zijn nu echt veel initiatieven om er 
voor te zorgen dat dat veel beter gaat. Bij VMBO is dat zo’n doorlopende leerweg 
bijvoorbeeld, docenten van MBO worden daarbij getrokken. HAN begint met zo’n 
oriëntatiejaar. Het is belangrijk dat je gaat nadenken op wie je je richt. En nu richt je 
je op studie-uitvallers en dat is wellicht het gat in de markt. Terwijl de preventieve 
kant op dit moment heel hard verkent en opgezocht. 

G Ik las een artikel in de Gelderlander met honderden afvallers in het MBO. Is 
ongelofelijk.  

B Ja ontzettend veel uitvallers. Veel te veel, maar ik denk dat je op een bepaald 
moment scherp moet wezen in voor welke jongeren je iets wil betekenen. Ook in de 
context dat er op dit moment veel aan het ontwikkelen is. 

G Verschil is ook dat we onafhankelijk willen blijven. We willen niet dat ze per se naar 
de HAN gaan, we willen dat ze ook gaan kijken bij Avans of Fontys als het gaat om 
een studie waar ze interesse in hebben. Dus het is de exclusiviteit. En ik denk zelf 
ook dat de flexibele in en uitstroom uniek is. Als je klaar bent ben je klaar. 

K Dat is ook verschil met veel organisaties. Die werken met een traject van een half 
jaar dat ze uitvoeren. Zoals bij een Breekjaar of Intermijn. Die draaien heel goed, 
zijn ook heel duur. Je moet aardig een bedrag op tafel leggen.  

B Er zijn heel veel van dat soort dingen toch? De vrije school heeft ook zoiets. Met 
een programma wat ook niet alleen voor de vrije school is, maar ook breder. De 
gemeente is daar ook mee bezig, een broedplaats.  

G Met de gemeente hebben we behoorlijk wat initiatieven gehad, het eerste jaar 
vooral. Maar dat was met jongerenloket, niet met broedplaatsen.  

B Ik zal eens even kijken en bespreken, want het lijkt me heel handig dat jullie daar 
gaan praten. Een van de speerpunten van de gemeente is een oplossing zoeken 
voor de schakels. En een van de dingen die ze uitzetten is een onderzoek naar wat 
voor problemen er zijn tussen de schakels, ook tussen basis en voortgezet 
onderwijs en welke dingen er al bestaan en wat voor adviezen ze aan de gemeente 
gaan geven.   

G Ja, mooi contact zou dat zijn, maar daar weten we niets van.  
B Daar moet je bij zijn, dat is Miriam Ottens, ik zal zo het telefoonnummer geven.  
G Ik hoop dat we hiermee de context duidelijk hebben gemaakt, met waarom we hier 

zijn. Ik denk dat we nu ook wel een stap kunnen maken naar jou of jullie. Ben je al 
ingewerkt? 

B Nee joh, ik zit hier 6 weken.  
G Kun je zeggen dat in principe waar je vandaan komt, Oosterbeek, dat je dat hier op 

kunt plakken? Op deze Montessori College? 
B Ja, een aantal elementen zeker, wat betreft pedagogiek en didactiek. Het is ook 

Montessori, dus hetzelfde gedachtengoed. Ik voel me hier snel thuis. Cultuur en 
structuur is ongeveer hetzelfde. 

G En als het gaat om studiebegeleiding. Wat onze aandacht heeft, die zal hier dan 
ook wellicht lijken op die in Oosterbeek? 

B Dat weet ik nog niet helemaal zeker. Ze werken hier met decanen in de bovenbouw 
van HAVO/VWO. Ik weet niet in hoeverre ze met een doorlopende leerlijn wat 
betreft LOB. In het VMBO zijn ze heel hard aan de weg aan het timmeren en staat 
alles in het teken, wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik. Vanaf leerjaar 1 al.  

G Is dat met een persoonlijke lijn? 
B Ja, maar binnen een bepaalde context van het VMBO en straks MBO. Daar zijn ze 

er heel erg gericht mee bezig. En ik denk dat ze hier nog wel een slag zouden 
kunnen maken, maar daar heb ik dus nog niet zo zicht op. 

K Maar vanaf jaar 1 al zeg je? 
B Binnen VMBO wel, maar dat moet ook wel, want ze hebben maar 4 jaar natuurlijk. 

Sowieso een idiote opgave om binnen 4 jaar een keuze moet maken voor de rest 
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van je leven. Eerlijk gezegd vind ik die 20% geen enkel punt. Ik vind het heel erg 
goed dat leerlingen niet meteen doorgaan. Het probleem ligt bij het VMBO, want 
die zijn leerplichtig. Maar HAVO op zak? Ga iets doen, waarom gelijk studeren? 
Ook dan ben je nog hartstikke jong. Dus die uitval denk ik, ja logisch, hadden ze 
maar een jaar tussendoor moeten doen. 

G Is dat jou visie? 
B Dat is mijn persoonlijke visie, dat geld zeker niet voor Nederland. Zo strak en snel 

mogelijk naar de goede plek toe. Ik denk dat binnen Montessori meer ruimte is voor 
die opvatting. En ik vind het prima om een goede LOB leerlijn neer te zetten, als 
daar uitkomt ik wil een tussenjaar om te werken, reizen, ontdekken wat ik wil, dan 
is dat alleen maar goed, als ze zich daar wat bewuster van zijn. Het is natuurlijk 
niet leuk als je kiest uit armoede, ik doe maar een tussenjaar, zonder de wauw 
factor. Ik denk dat het vaak gebeurt vanuit armoe, omdat ze het niet weten of maar 
iets beginnen uit stress of druk.  

K Is dat jou ervaring ook? Eén van de punten in de ontwikkelingspsychologie is dat 
ze geen keuze kunnen maken tot hun 19e? Zie jij dat ook? 

B Die onderzoeken bevestigen mijn opvatting wel ja.  
G Jij zegt ook, val ze niet lastig op die leeftijd met druk of keuzestress? Zoek de tijd 

en ruimte om er achter te komen. 
B Ja. Maar goed VMBO krijgt die kans niet, want die hebben geen 

schakelkwalificatie, die hebben leerplicht op hun nek zitten. Leuk voor HAVO/VWO, 
maar voor VMBO geldt dat niet. Die zijn leerplichtig.  
Ze zijn nu bezig in het MBO met een soort oriëntatiejaar, waar ze volgend jaar 
willen starten. Dat sluit ook meer aan bij wat jij nu zegt en wat bij de HAN ook gaat 
gebeuren. Je moet even contact leggen met Helma, dat is het lijntje bij het MBO. 
Die zijn bezig met een LOB leerlijn. Ze heet Helma Meeuwsen. Zij is projectleider 
van het hele LOB gebeuren bij het ROC. Bij de gemeente is het Robert 
Tannemaat, die doet onderzoek naar de schakeljaren in het onderwijs. 

G Klopt het dat je dan ook nog niet goed zicht hebt op de studiekeuzebegeleiding hier 
op deze school? Op hoe die gegeven worden? Of waar ze daarbinnen tegenaan 
lopen? 

B Op detailniveau moet je om tafel met de sectordirecteuren. Die kunnen je daar veel 
meer over vertellen. Of met de decanen. Ik kan je best in contact brengen met de 
decanen hier. Bij het VMBO hebben ze geen decanen meer, daar is het helemaal 
geïntegreerd in het onderwijs. Maar het kan best zijn, ze werken hier met 
keuzecursussen, zogenoemde kwt’s. In die kwt’s wordt ook wel gelabeld en het kan 
best leuk zijn om een tijdje een aantal workshops te verzorgen voor leerlingen die 
ergens in dat keuzeproces zitten.  

G Karen heeft het Heldenspel ontwikkeld, toen voor een festival, maar we merken dat 
het op meer plaatsen aanslaat.  

K Voor het ondernemend leren festival. Op het Honigterrein. We hebben daar 
gestaan met dit spel. Speelveld met weggetje en vragen, die zijn gericht op het 
keuzeproces en alle bijbehorende vragen en aspecten. Voornamelijk op de 
persoon gericht. Wat zijn jouw waarden? Welke dingen heb je nodig? Je creëert 
een persoonlijke stappenteller die je mee naar huis nemen om nog eens te 
overdenken en te bespreken. Zo’n 20 minuten ben je wel bezig met een leerling. 

G Ja en die leerlingen vonden het ontzettend leuk om te doen, die stonden te 
trappelen. Je ziet ze hier op het randje ook zitten wachten. 

 Foto’s van het spel komen op tafel.  
B O leuk!  
K Optisch trekt het al aan, speelveld van 3x4 meter en knaloranje, dus 

nieuwsgierigheid wordt gewekt. Dit kan overigens ook in een andere vorm gegoten 
worden, zoals een bordspel of iets dergelijks. We doen deze vorm van het spel ook 
met de deelnemers van de JHA. 
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G Dus aansluitend op jou suggestie en hoe zouden wij eventueel een plek kunnen 
krijgen binnen zo’n keuzetraject, is dit iets wat je voor kan stellen wellicht.  

B Ja dit kan ik me voorstellen. Dit is een voorstel wat ook wel direct bij de decanen 
neergelegd kan worden, hier in ieder geval. Bij VMBO bij Stefan, de 
sectordirecteur. Ik kan me voorstellen dat Stefan hier enthousiast over is. Daar zou 
dit ook best een plek kunnen krijgen. Hoe weet ik ook nog niet, maar het helpt wel 
als je met dit soort concrete vormen aan komt zetten. Neem dan ook je vragen, die 
voetjes mee en wat foto’s. Dan haal je het een beetje uit de abstractie. Op het 
VMBO zouden ze juist geholpen worden als je dingen kunt concretiseren.  

G Leggen wij via sectordirecteur contact met decanen? 
B Ik breng jullie zo in contact met de decanen hier. Voor de rest ga ik dat bij Stefan 

doen. Stefan Hauwkes.  
 Koffie/wc pauze 
B We kunnen ook zo een afspraak maken met de decanen.  
G/K Wauwh, fantastisch! 
G Mogen we je nog even wat aannames voorleggen? 
B Ja 
G Eentje daarvan is, als wij een commerciële instelling zouden zijn, zouden de 

onderwijsinstellingen niet met ons in zee willen.  
B Dat herken ik helemaal niet. Hangt wel van de prijs af. Maar ik herken dat niet. 
K De werkdruk is hoog, de druk vanuit Den Haag is er. Het is allemaal te druk om 

afspraken te maken. 
B Ja, daar heb ik niets mee. Dat is allemaal mist wat mensen opwerpen omdat ze 

geen zin hebben om met iets in zee te gaan. Ja dat is een makkelijk uitweg. Ja het 
is druk en we moeten al zoveel. Het is natuurlijk wel waar, maar op het moment dat 
jullie het gaatje weten te vinden waar je iets vind voor de problemen waarmee ze 
worstelen hebben ze wel ruimte hoor. Maar dat is wel jullie kunst dus. Je moet 
trouwens wel snel je slag kunnen slaan bij scholen. Jullie kwamen wat laat met 
concrete voorbeelden. Je moet echt presentatie houden waardoor de functionaris 
aan kan gaan. Bij mij gebeurde dat op het moment dat je foto’s laat zien of over 
zo’n spel verteld.    

K Helder, dat is duidelijk.  
B En ik denk dat je je heel helder moet richten op een bepaalde doelgroep omdat op 

dit moment inderdaad heel veel van dit soort initiatieven gaan ontstaan. Zo’n MBO 
en HBO spelen er al op in, of je richt je op uitvallers die er echt heus ook wel 
blijven.  

G Ja, helder.  
 Gesprek vloeit hier over in een informeel gesprek over onderwijszaken die niet 

belangrijk zijn voor mijn onderzoek.  
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Bijlage VIII Samenvatting interview MM  

 
Aan het eind van de rit staat iedereen ingeschreven bij een opleiding, maar dat zijn er ook 
best veel waarvan wij verbaasd staan te kijken van de keuze. Maar wij hebben geen zicht op 
wat er daarna van terecht komt.  
 
Er zit zeker wel verschil tussen VMBO en HAVO/VWO. VMBO is leerplichtig, maar 
HAVO/VWO kinderen mogen niets doen na hun middelbare school. VMBO’ers mogen nog 
net highschool volgen, maar geen tussenjaar volgen.  
 
Er wordt op verschillende manieren gestimuleerd dat de leerlingen wel hun startkwalificatie 
voor het beroepsveld behalen. Bijvoorbeeld door succesklassen in het MBO, die bestaat uit 
uitvallers en worden opgeleid voor een startkwalificatie in boekhouding of administratie.  
 
Het is vooral de leeftijd van de kinderen, er wordt binnen school genoeg aandacht aan 
besteedt met LOB trajecten en mentoruren, maar leerlingen zitten in een leeftijdsfase waarin 
ze er geen oren naar hebben. Er is ook geen invloed op uit te oefenen, in reflectieverslagen 
van het 4e jaar zie je nog steeds dat leerlingen op hebben geschreven dat ze naar een open 
dag zijn geweest omdat dat moest van hun mentor. Ze hebben niet het gevoel dat ze dat 
voor zichzelf doen. En dan kan je gooien met ieder traject dat je hebt of elk programma dat je 
hebt, maar het heeft geen enkel effect. Ze moeten zelf de noodzaak er van inzien. Dat zien 
ze pas als vrienden zich hebben ingeschreven voor een studie en ze weten het zelf nog niet, 
terwijl ze bezig willen zijn met hun examen. Na de kerstvakantie begint het pas te kriebelen 
bij de meeste, maar dan omdat ze zich moeten inschrijven, niet omdat ze iets leuk vinden.  
 
Is dat te wijten aan de leeftijd? Of ook aan dat er geen tijd of aandacht gegeven kan worden 
op individueel niveau? 
Er is heel veel tijd voor, maar er zijn ook nog 101 andere dingen die ook moeten gebeuren. 
Leerlingen stellen andere prioriteiten, ze moeten examen halen en dat is het. Ze bezoeken 
open dagen omdat het van ons moet, maar het reflecteren erna is niet heel optimaal. Het 
programma is er wel, maar ze zijn er niet mee bezig.  
 
Degene die zich melden bij een bureau of bij jullie omdat ze de noodzaak ervan inzien, maar 
die noodzaak ligt bij ons heel anders. “Ik heb nog nooit meegemaakt dat tegen de 
zomervakantie iemand niet was ingeschreven bij een opleiding”. “Ja, en 9 van de 10 zal dat 
ook afronden, maar kiest daarna toch nog wat anders”.  
 
Er is wettelijk vastgelegd waar het LOB programma aan moet voldoen. Wat de eindtermen 
zijn. Op basis daarvan is een loopbaandossier opgezet met daarin allerlei testjes en 
werkvormen en dingen die ze allemaal moeten doen. Niet deze vorm dan, maar we doen wel 
spellen als het kwaliteitenspel, talentenspellen of opdrachten. We werken met de vijf 
competenties van Marinka Kuijpers, dus onderzoek doen naar beroepen en opleidingen, die 
bezoeken en daar dan op reflecteren.  
 
Het LOB programma is wekelijks. Elke week een LOB uur en een mentoruur. In de 
onderbouw is het LOB uur facultatief. De mentor spreekt iedere week met 4 leerlingen in dat 
uur. Dus iedere leerling een kwartier. De leerlingen spreken zo hun mentor iedere maand in 
zo’n gesprek. In de mentoruren komen de projecten aan bod die er zijn en daar wordt op 
gereflecteerd in de LOB uren. Tijdens de mentoruren gaan ze kijken naar verschillende 
uitstroomprofielen, wellicht een keer meelopen. Dus dat zit door het vaste programma heen.  
 
In het VMBO zijn 2 mentoruren in de week, dus 2x 60 minuten en HAVO/VWO is dat 1 uur 
per week. Bij HAVO/VWO is het mentoruur ook een LOB uur.  
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Lukt het dan ook om dat individuele aspect te benadrukken?  
Dit jaar loopt het voor het eerst zo, dat was vorige jaren anders. Nu hebben de leerlingen 
sowieso 3x per jaar een persoonlijk gesprek met hun mentor en reflecteren ze op projecten 
als het bezoeken van open dagen. Dit komt allemaal in hun persoonlijke dossier te staan. 
Met dit dossier kunnen ze een vrije toegang krijgen tot een MBO opleiding, als dit dossier 
niet voldoende in orde is kan het zijn dat ze een intake gesprek moeten voeren en daar 
hebben ze geen zin in, dus het dossier wordt wel bijgehouden. Zo’n intake is natuurlijk 
ontzettend spannend, want daarin moet je jezelf presenteren en uitleggen waarom je naar 
die opleiding wilt. Met een goed dossier wordt je welkom geheten en is er niet meer die 
drempel van een intakegesprek. Daarin is natuurlijk ook nog de kans dat ze afgewezen 
worden omdat ze zich niet goed hebben voorbereid of geen goed beeld hadden van de 
opleiding en het MBO zich dan afvraagt of de opleiding wel wat voor de leerling is.  
 
We merken dat mentoren nu beter weten hoe ze leerlingen moeten begeleiden in de 
studiekeuze. Voorheen werd iemand al snel doorgestuurd naar de decaan, omdat die LOB 
uren er ook niet waren. We merken nu dat we een stuk minder gesprekken voeren omdat de 
LOB uren er zijn. De mentoren zitten ook uren met die leerlingen in de klas, dus die kennen 
ze ook goed. Als ze bij ons komen is het alleen om specifieke informatie in te winnen over 
opleidingen.  
 
De samenwerking tussen VO en ROC in Nijmegen is zo goed dat we hopen te kunnen 
zeggen dat er over een paar jaar een stuk minder uitval zal zijn.  
 
De rector die vorig jaar met pensioen is gegaan die had LOB echt hoog in het vaandel staan 
en die stond ook altijd vooraan als het ging om pilots draaien, dus die stimuleerde dat wel 
heel erg ja. Die stuurde ons regelmatig naar overleggen met bestuurders en zo, om op de 
hoogte te blijven van LOB programma’s.  
 
De LOB uren zijn bij praktische vakken veel makkelijker in te plannen dan bij theoretische 
vakken. Dus het verschil tussen VMBO en HAVO/VWO is ook zeker aanwezig. HAVO/VWO 
zijn anders, maar hebben ook een LOB programma. Dat is veel zelfstandiger, in jaar 1, 2 en 
3 worden ze nog aan de hand gehouden, leerjaar 4, 5 en 6 is het natuurlijk veel 
zelfstandiger. Dan zijn er de lessen die de mentoren doen en die ik doe als decaan.  
 
Agenda staat vol met coachingsgesprekken met kwaliteiten spel en zo. Maar er zijn een 
heleboel kinderen die hebben er geen behoefte aan. Die zeggen dat ze het weten terwijl dat 
niet zo is, of zeggen dat ze het zelf kunnen. Ik ben er voor iedereen, maar de leerling moet 
het zelf aangeven, het is zijn route. Het moet uit zichzelf komen anders heeft het ook geen 
zin. Als je niet weet waarom je hier zit kan je net zo goed weg gaan.  
 
Ouders hebben een sterke rol in de studiekeuze. Je merkt dat ouders een sterke push rol 
hebben, naar meeste werk, inkomstenzekerheid, etc. De ouders betrekken wij ook bij het 
proces. We bespreken wat zij kunnen doen en wat wij kunnen doen.  
 
De ouders ondertekenen ook het loopbaandossier om aan te geven dat ze achter de keuze 
staan en dat de studie bij hun kind past. Het valt wel op dat de ouders van allochtone 
gezinnen bijvoorbeeld niet naar school komen om het dossier te ondertekenen. We weten 
niet zeker of dit toeval is, maar het valt wel op. 
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Bijlage IX Samenvatting interview HK 

 
Studiekeuzebegeleiding begint in het 3e jaar met profielkeuze. Dan bezoeken we al een keer 
de HAN. In HAVO 4 moeten ze een student interviewen. Vanaf 4e jaar moeten ze ook 
meelopen met een professional en een open dag bezoeken. Dit moeten ze elk kwartaal een 
keer doen. In het 5e jaar doen ze mee aan meeloopdagen.  
 
Bij de HAVO gaan ze 5 ochtenden naar de HAN om meeloop modules te doen. In de 4e 
beginnen we met onderwijsbeurzen, zoals in Eindhoven.  
 
We zijn 2e lijns decanen, mentoren hebben gesprekken met de jongeren. 2e lijns decaan 
houdt in dat wij docenten zijn die ook decaan zijn. 1e lijns decanen zijn volledig decaan. Bij 
ons komen de jongeren die er met mentor niet uitkomen of meer moeite hebben in het 
keuzeproces.  
 
Waar lopen jullie tegenaan in dit proces? 
We zouden graag meer tijd willen. De jongeren geven ook aan in evaluaties dat ze meer 
persoonlijke gesprekken zouden willen, maar dat kunnen we niet geven helaas. Zouden wij 
ook willen. Mentoren voeren gesprekken maar hebben ook niet altijd tijd. Het liefst zouden 
we alle klassen willen spreken over profielkeuze of studiekeuze. We proberen ze te 
behoeden voor een vreemde verkeerde keuze. Het zou ideaal zijn om alle leerlingen 
individueel te spreken, maar die ruimte hebben we niet.  
 
Heeft dit gevolgen voor de jongeren? 
De jongeren geven aan dat ze meer tijd willen, dus dat is een gevolg. Je hebt wel ouders die 
zich daar mee willen bemoeien, maar ouders hebben vaak een té sturende rol. Die snappen 
vaak niet goed hoe het werkt en hoe ze hun kinderen daarin moeten begeleiden.  
 
We proberen de jongeren wel te ondersteunen met gesprekken. Welke richting ligt wel of 
niet? En zoek bij de richting dan 3 studies en bezoek die om te kijken of het wat voor je is. 
Maar ze willen graag benaderd worden, zelf benaderen ze je niet.  
 
We zijn heel benieuwd naar de jongeren die hier weg gaan en of ze tevreden aan hun studie 
beginnen of toch uitvallen, maar dat zicht hebben we niet. Daar moet je al wat langer dan 
een aantal jaar onderzoek naar doen. Die terugkoppeling krijgen we wel van de HAN of de 
universiteit, maar daar heb ik nog niets mee gedaan. Dat is één van de punten waarvoor we 
dus geen tijd hebben. We hebben 6 uur per week voor deze functie, dat is weinig.  
 
Sinds wij op deze functie zitten, zo’n 4/5 jaar, hebben we onszelf wat meer in de picture 
gespeeld. Dat was iets wat erbij zat toen we hier begonnen, maar het begint steeds meer op 
gang te komen dat het programma geïntegreerd wordt in het programma.  
 
Zo’n 40% van de jongeren weet nog niet wat ze echt willen aan het einde van de 
schoolperiode hier. We werken daarin samen met de HAN en het aansluitmanagement, Frits 
Roelofs. We zijn bezig met de STARTacadamy light en zouden graag een pilot willen zijn 
daarvoor. En dan zijn ze één dag in de week bezig met de toekomst, maar daar hebben we 
geen invulling voor nog. We hebben daar wel gesprekken over gevoerd en ook daar kwam 
weer uit dat ze graag gesprekken zouden voeren, maar Ellen Kuipers is daar nog mee bezig 
en die bevindingen zijn we heel benieuwd naar.  
 
Je zou iets kunnen aanbieden voor jongeren tijdens een middelbare school dat aan de rand 
van een dag zit, dus van 4 tot 6 of van 4 tot half 8 en je schuift een pizza naar binnen. Zo’n 
doorverwijsoptie zou fijn zijn en kunnen we doorverwijzen, dat kan niet als ze elke week 1 
dag kwijt zijn.  
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Wij weten dat het belangrijk is om te kiezen en dat je daar tegen dingen aanloopt die niet 
leuk zijn, maar de scholier hier weet niet dat het belangrijk is om hier over na te denken. Dat 
weten ze pas rond hun 19e, maar ja dan is het te laat. Een verkeerde keuze bestaat op zich 
niet, maar in het huidige systeem is er geen ruimte voor. Met het oog op het leenstelsel ook. 
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Bijlage X Samenvatting interview J 

 
Ik ben fulltime decaan. Je hebt ook docent decanen, die doen en en. Ik heb wel pabo 
achtergrond. Een zuiver PO decaan heeft vaak een HRM opleiding achter de rug.  
 
Ik begin in leerjaar 3. Dat is gericht op profielkeuze. 3x per jaar kom ik in een mentor uur om 
te vertellen over opleidingen, het belang van de profielkeuze, waar ze rekening mee moeten 
houden. Er komt natuurlijk een enorme informatiestroom op gang voor die leerlingen, en vind 
daar maar eens een weg in te vinden.  
 
In de 4 kom ik ook. Dan wat gespecificeerder, welke websites zijn betrouwbaar, wat is het 
verschil tussen MBO/HBO en voor VWO HBO/WO. Het is dat ik veel organiseer, soms is het 
verplicht, soms optioneel. Vanaf jaar 5/6 is het de bedoeling dat ze dit wat zelfstandiger 
aanpakken. Ze voeren gesprekken met mentoren en komen ze bij mij als ze echt vastlopen. 
 
Je merkt wel dat dat keuzeproces steeds belangrijker wordt ervaren en dat dat ook vanuit 
thuissituaties duidelijk is. Maar je merkt dat de belasting vooral qua tijd erg groot is voor een 
mentor om hier op de vraag in te spelen en zo merk ik dat ze steeds sneller bij mij terecht 
komen. Dat is niet erg, dat vind ik leuk. Alleen de stroom is soms opeens erg groot en dat is 
lastig om te managen. 
 
Zo’n studiekeuze moet ook rijpen, sommigen zijn er echt nog niet aan toe en dan loopt de 
frustratie hoog op. Dan adviseer ik ook om een tussenjaar te overwegen. Je zit hier in 
Wijchen en je merkt dat leerlingen beschermd opgevoed zijn en dat blokkeert ook in 
studiekeuze. Ze lopen wegen langs vast gebaande paden en kijken niet veel verder dan 
Nijmegen of Den Bosch, dat is de cirkel. Leerlingen zijn hier bekend en blijven hier ook 
liever.  
VWO’ers zijn dan een jaar ouder dan Havisten en dan merk je ook dat meer mogelijkheden 
biedt. Als je 17 bent zeg je ook niet snel dat je naar Amsterdam gaat om te studeren. Je 
merkt ook dat een tussenjaar steeds meer een optie is. Ouders zijn daar wel huiverig voor, 
omdat ze denken dat ze daarna nooit meer aan een studie zullen beginnen. Dat is niet zo 
over het algemeen. Je ziet ook wel dat de leerlingen die niet supportende ouders hebben wat 
tussenjaar sneller uitvallen.  
 
LOB mag van mij altijd meer in een school. Je zit met passend onderwijs, dus je hebt steeds 
meer leerlingen met een zorgvraag ook en dat kost ontzettend veel tijd en dat gaat ten koste 
van andere dingen. Ze voeren sowieso één gesprek met hun mentor wat betreft 
loopbaanoriëntatie, maar op het moment dat er meer nodig is wat betreft tijd of als het wat 
meer arbeidsintensief is komt een leerling al snel bij mij terecht. Dat is het leukste deel van 
mij werk, dus dat is niet erg. Maar het is ook wel een spagaat, want ik heb natuurlijk ook 
maar zoveel tijd. Ik begeleid 900 in het studiekeuzetraject.  
 
Het is ook jammer dat hoge scholen dat niet oppakken. Ze zeggen van wel, maar we hebben 
regelmatig leerlingen die terug komen om een gesprek te voeren en dan geven ze ook aan 
dat er bij de studie geen aandacht wordt gegeven. Ze kunnen zich gewoon uitschrijven en 
niemand vraagt waarom of wat de student dan gaat doen. Die zorgplicht zouden hoge 
scholen ook moeten hebben.  
 
Het scheelt behoorlijk of een schoolleiding supportive is van het LOB programma of niet, 
maar er kunnen zoveel onderzoeken naar gedaan worden naar hoe effectief dat is of niet, 
maar zolang het geen wettelijke plicht is heb ik er niets aan. Zolang het geen wettelijke plicht 
is voor scholen zijn er 20.000 andere dingen die belangrijker zijn. En een school scoort op 
cijfers, wij scoren hoog op examencijfers. Daar worden we op afgerekend en dat is waar we 
op dit moment draagvlak op kunnen creëren. En dat is iets waar ik niet wat aan kan 
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veranderen. Je ziet bij het VMBO dat de verplichting aanwezig is om het LOB programma in 
te richten en daar zie je dus bij de decanen dat die meer aandeel hebben en meer 
commitment vanuit docenten hebben. Dat is de moeilijkheid van het werk.  
 
De leerlingen werken met een portfolio. Daar moeten ze specifiek iets voor doen om 20 
punten per jaar te scoren. Voor een meeloopdag scoren ze meer punten dan voor open 
dagen. Maar ze zijn wel verplicht om dat te doen. De mentor is degene die daarop toe moet 
zien dat dat ook gebeurt.  
 
Er zijn ook activiteiten dat studenten hier hun verhaal komen doen over hun studie. Maar ook 
activiteiten als het schrijven van brieven. Dat is wekelijks niet te doen. We hebben wel 10 
derde klassen, dat wekelijks te organiseren kan niet. Maar vier keer in het jaar wel.  
 
We gaan naar een hoge school of universiteit. Het is de bedoeling dat de mentor dat van 
tevoren bespreekt en ook na bespreekt. Het is de bedoeling, maar de ene mentor doet dat 
wel en de andere niet. Ik heb te maken met 60 mentoren en die verschillen nogal van 
motivatie voor dit onderdeel ook.  
 
Ze zijn op deze leeftijd gewoon niet toe aan het maken van een grote keuze als studiekeuze 
of werkrichting. Daar moeten ze op deze leeftijd nog helemaal niet mee lastig gevallen 
worden. Dat is ook de ervaring. Is ook lastig, want ze voelen wel de dwang om die keuze te 
maken. In jaar 3 nog niet, want dat is het nog een ver van mijn bed show, maar vanaf jaar 4 
of 5 wordt die druk steeds hoger.  
 
Wat je verteld nu is dat ook de mainstream van de decanen in Nijmegen? Ja ook wat betreft 
de ondersteuning vanuit directie. Dat zijn wel zaken die bij alle decanen leeft. Docent 
decanen ervaren dat wat minder als last, omdat zij die taak hebben naast hun lesgeven. Die 
hebben ook niet zoveel uren als een OP decaan. Bij mij is het mijn eerste taak en daarin 
merk je al frictie. De prioriteiten liggen anders.  
 
Wij hopen dat het een wettelijke verplichting wordt. Ze roepen al een paar jaar dat het 
wettelijk verplicht wordt, maar dat blijft onzeker. Je merkt vanuit mentoren ook wel dat het 
draagvlak groter is en dat die ook zouden willen dat het verplicht wordt.  
 
Aan het einde van de school vullen ze in welke studie ze kiezen. We krijgen van de HAN en 
de universiteit wel terugkoppeling van het percentage dat uitvalt. Dat zijn ook vaak degene 
die hier nog twijfelden of zich hebben ingeschreven omdat ze zich moesten inschrijven. Dan 
hebben ze zich niet georiënteerd op de inhoud of niet goed vergeleken.  
 
Eén van de mentoren die was bij ‘ondernemend leren’ kwam enthousiast naar mij toe en die 
had het over een doolhof ofzo. Die vroeg zich af of dat iets was voor op onze school, dus 
daar ben ik wel erg nieuwsgierig naar.  
 

 
Ik kan me voorstellen dat decanen dit moeten zien. Middelbare scholen staan niet zo open 
voor structurele samenwerking. Het valt mij op dat ik het leuk vind om me te oriënteren op 
andere organisaties of geïnteresseerd ben in andere werkwijzen en ik hoor vaak terug dat ik 
één van de weinigen ben op dat gebied. Ik ben één van de weinigen die op bezoek gaat bij 
anderen of organisaties. Dat ligt ook aan de tijd die je er voor hebt. Als je als decaan de taak 
erbij hebt, is er geen tijd voor natuurlijk.  
 
Zo’n spel is alleen voor een aantal leerlingen, zou het op een manier ook klassikaal kunnen? 
Dat zou ik wel erg interessant vinden. Zeker voor HAVO 4 of VWO 5 leerlingen. Een jaar 
voor hun examenjaar. De leerlingen die daar waren vonden het ook heel leuk. 
 



 
 

Bijlage XI Codering interview 

□ Klassikale benadering versus individuele benadering 
□ Draagvlak decanen 
□ Houding jongeren 

Deel 
vraag 

Thema B J HK MM 

1 Inhoud SKP  Ik begin in leerjaar 3. Dat is gericht 
op profielkeuze. 3x per jaar kom ik in 
een mentor uur om te vertellen over 
opleidingen, het belang van de 
profielkeuze, waar ze rekening mee 
moeten houden. Er komt natuurlijk 
een enorme informatiestroom op 
gang voor die leerlingen, en vind 
daar maar eens een weg in te 
vinden. 

Studiekeuzebegeleiding begint 
in het 3e jaar met profielkeuze. 
Dan bezoeken we al een keer 
de HAN. In HAVO 4 moeten ze 
een student interviewen. Vanaf 
4e jaar moeten ze ook 
meelopen met een 
professional en een open dag 
bezoeken. Dit moeten ze elk 
kwartaal een keer doen. In het 
5e jaar doen ze mee aan 
meeloopdagen. 

Er is wettelijk vastgelegd waar het LOB 
programma aan moet voldoen. Wat de 
eindtermen zijn. Op basis daarvan is een 
loopbaandossier opgezet met daarin allerlei 
testjes en werkvormen en dingen die ze allemaal 
moeten doen. Niet deze vorm dan, maar we doen 
wel spellen als het kwaliteitenspel, talentenspellen 
of opdrachten. We werken met de vijf 
competenties van Marinka Kuijpers, dus 
onderzoek doen naar beroepen en opleidingen, 
die bezoeken en daar dan op reflecteren. 

 In de 4 kom ik ook. Dan wat 
gespecificeerder, welke websites zijn 
betrouwbaar, wat is het verschil 
tussen MBO/HBO en voor VWO 
HBO/WO. Het is dat ik veel 
organiseer, soms is het verplicht, 
soms optioneel. Vanaf jaar 5/6 is het 
de bedoeling dat ze dit wat 
zelfstandiger aanpakken. Ze voeren 
gesprekken met mentoren en komen 
ze bij mij als ze echt vastlopen. 

Bij de HAVO gaan ze 5 
ochtenden naar de HAN om 
meeloop modules te doen. In 
de 4e beginnen we met 
onderwijsbeurzen, zoals in 
Eindhoven. 

Het LOB programma is wekelijks. Elke week een 
LOB uur en een mentoruur. In de onderbouw is 
het LOB uur facultatief. De mentor spreekt iedere 
week met 4 leerlingen in dat uur. Dus iedere 
leerling een kwartier. De leerlingen spreken zo 
hun mentor iedere maand in zo’n gesprek. In de 
mentoruren komen de projecten aan bod die er 
zijn en daar wordt op gereflecteerd in de LOB 
uren. Tijdens de mentoruren gaan ze kijken naar 
verschillende uitstroomprofielen, wellicht een keer 
meelopen. Dus dat zit door het vaste programma 
heen. 

 De leerlingen werken met een 
portfolio. Daar moeten ze specifiek 
iets voor doen om 20 punten per jaar 
te scoren. Voor een meeloopdag 
scoren ze meer punten dan voor 
open dagen. Maar ze zijn wel 
verplicht om dat te doen. De mentor 
is degene die daarop toe moet zien 
dat dat ook gebeurt. 

 In het VMBO zijn 2 mentoruren in de week, dus 2x 
60 minuten en HAVO/VWO is dat 1 uur per week. 
Bij HAVO/VWO is het mentoruur ook een LOB 
uur. 

 Er zijn ook activiteiten dat studenten 
hier hun verhaal komen doen over 
hun studie. Maar ook activiteiten als 
het schrijven van brieven. Dat is 
wekelijks niet te doen. We hebben 
wel 10 derde klassen, dat wekelijks 

 Lukt het dan ook om dat individuele aspect te 
benadrukken?  
Dit jaar loopt het voor het eerst zo, dat was vorige 
jaren anders. Nu hebben de leerlingen sowieso 3x 
per jaar een persoonlijk gesprek met hun mentor 
en reflecteren ze op projecten als het bezoeken 
van open dagen. Dit komt allemaal in hun 
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te organiseren kan niet. Maar vier 
keer in het jaar wel. 

persoonlijke dossier te staan. Met dit dossier 
kunnen ze een vrije toegang krijgen tot een MBO 
opleiding, als dit dossier niet voldoende in orde is 
kan het zijn dat ze een intake gesprek moeten 
voeren en daar hebben ze geen zin in, dus het 
dossier wordt wel bijgehouden. Zo’n intake is 
natuurlijk ontzettend spannend, want daarin moet 
je jezelf presenteren en uitleggen waarom je naar 
die opleiding wilt. Met een goed dossier wordt je 
welkom geheten en is er niet meer die drempel 
van een intakegesprek. Daarin is natuurlijk ook 
nog de kans dat ze afgewezen worden omdat ze 
zich niet goed hebben voorbereid of geen goed 
beeld hadden van de opleiding en het MBO zich 
dan afvraagt of de opleiding wel wat voor de 
leerling is. 

 We gaan naar een hoge school of 
universiteit. Het is de bedoeling dat 
de mentor dat van tevoren bespreekt 
en ook na bespreekt. Het is de 
bedoeling, maar de ene mentor doet 
dat wel en de andere niet. Ik heb te 
maken met 60 mentoren en die 
verschillen nogal van motivatie voor 
dit onderdeel ook. 

 De LOB uren zijn bij praktische vakken veel 
makkelijker in te plannen dan bij theoretische 
vakken. Dus het verschil tussen VMBO en 
HAVO/VWO is ook zeker aanwezig. HAVO/VWO 
zijn anders, maar hebben ook een LOB 
programma. Dat is veel zelfstandiger, in jaar 1, 2 
en 3 worden ze nog aan de hand gehouden, 
leerjaar 4, 5 en 6 is het natuurlijk veel 
zelfstandiger. Dan zijn er de lessen die de 
mentoren doen en die ik doe als decaan.  

   De ouders ondertekenen ook het loopbaandossier 
om aan te geven dat ze achter de keuze staan en 
dat de studie bij hun kind past. Het valt wel op dat 
de ouders van allochtone gezinnen bijvoorbeeld 
niet naar school komen om het dossier te 
ondertekenen. We weten niet zeker of dit toeval 
is, maar het valt wel op. 

Zicht op 
toekomst 
student 

 Aan het einde van de school vullen 
ze in welke studie ze kiezen. We 
krijgen van de HAN en de 
universiteit wel terugkoppeling van 
het percentage dat uitvalt. Dat zijn 
ook vaak degene die hier nog 
twijfelden of zich hebben 
ingeschreven omdat ze zich 
moesten inschrijven. Dan hebben ze 
zich niet georiënteerd op de inhoud 
of niet goed vergeleken. 

 Aan het eind van de rit staat iedereen 
ingeschreven bij een opleiding, maar dat zijn er 
ook best veel waarvan wij verbaasd staan te 
kijken van de keuze. Maar wij hebben geen zicht 
op wat er daarna van terecht komt. 

VMBO vs. 
HAVO/VWO 

MBO is ook druk aan de 
weg aan het timmeren. 
Realiseer je dat er heel 
veel gaande is op dit 

  Er zit zeker wel verschil tussen VMBO en 
HAVO/VWO. VMBO is leerplichtig, maar 
HAVO/VWO kinderen mogen niets doen na hun 
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moment. In principe 
hebben ze allemaal in de 
gaten dat er op die 
schakelpunten de dingen 
niet goed gaan. En er zijn 
nu echt veel initiatieven 
om er voor te zorgen dat 
dat veel beter gaat. Bij 
VMBO is dat zo’n 
doorlopende leerweg 
bijvoorbeeld, docenten 
van MBO worden daarbij 
getrokken. HAN begint 
met zo’n orientatiejaar. 
Het is belangrijk dat je 
gaat nadenken op wie je 
je richt. En nu richt je je 
op studie-uitvallers en dat 
is wellicht het gat in de 
markt. Terwijl de 
preventieve kant op dit 
moment heel hard verkent 
en opgezocht. 

middelbare school. VMBO’ers mogen nog net 
highschool volgen, maar geen tussenjaar volgen. 

Ze werken hier met 
decanen in de bovenbouw 
van HAVO/VWO. Ik weet 
niet in hoeverre ze met 
een doorlopende leerlijn 
wat betreft LOB. In het 
VMBO zijn ze heel hard 
aan de weg aan het 
timmeren en staat alles in 
het teken, wie ben ik, wat 
kan ik en wat wil ik. Vanaf 
leerjaar 1 al. 

  Er wordt op verschillende manieren gestimuleerd 
dat de leerlingen wel hun startkwalificatie voor het 
beroepsveld behalen. Bijvoorbeeld door 
succesklassen in het MBO, die bestaat uit 
uitvallers en worden opgeleid voor een 
startkwalificatie in boekhouding of administratie. 

2 Houding 
leerling 

  Wij weten dat het belangrijk is 
om te kiezen en dat je daar 
tegen dingen aanloopt die niet 
leuk zijn, maar de scholier hier 
weet niet dat het belangrijk is 
om hier over na te denken. Dat 
weten ze pas rond hun 19e, 
maar ja dan is het te laat. Een 
verkeerde keuze bestaat op 
zich niet, maar in het huidige 
systeem is er geen ruimte 
voor. Met het oog op het 
leenstelsel ook. 

Het is vooral de leeftijd van de kinderen, er wordt 
binnen school genoeg aandacht aan besteedt met 
LOB trajecten en mentoruren, maar leerlingen 
zitten in een leeftijdsfase waarin ze er geen oren 
naar hebben. Er is ook geen invloed op uit te 
oefenen, in reflectieverslagen van het 4e jaar zie 
je nog steeds dat leerlingen op hebben 
geschreven dat ze naar een open dag zijn 
geweest omdat dat moest van hun mentor. Ze 
hebben niet het gevoel dat ze dat voor zichzelf 
doen. En dan kan je gooien met ieder traject dat 
je hebt of elk programma dat je hebt, maar het 
heeft geen enkel effect. Ze moeten zelf de 
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noodzaak er van inzien. Dat zien ze pas als 
vrienden zich hebben ingeschreven voor een 
studie en ze weten het zelf nog niet, terwijl ze 
bezig willen zijn met hun examen. Na de 
kerstvakantie begint het pas te kriebelen bij de 
meeste, maar dan omdat ze zich moeten 
inschrijven, niet omdat ze iets leuk vinden. 

   Er is heel veel tijd voor, maar er zijn ook nog 101 
andere dingen die ook moeten gebeuren. 
Leerlingen hebben andere prioriteiten, ze moeten 
examen halen en dat is het. Ze bezoeken open 
dagen omdat het van ons moet, maar het 
reflecteren erna is niet heel optimaal. Het 
programma is er wel, maar ze zijn er niet mee 
bezig. 

   Agenda staat vol met coachingsgesprekken met 
kwaliteiten spel enzo. Maar er zijn een heleboel 
kinderen die hebben er geen behoefte aan. Die 
zeggen dat ze het weten terwijl dat niet zo is, of 
zeggen dat ze het zelf kunnen. Ik ben er voor 
iedereen, maar de leerling moet het zelf 
aangeven, het is zijn route. Het moet uit zichzelf 
komen anders heeft het ook geen zin. Als je niet 
weet waarom je hier zit kan je net zo goed weg 
gaan. 

Draagvlak 
decanen 

 LOB mag van mij altijd meer in een 
school. Je zit met passend 
onderwijs, dus je hebt steeds meer 
leerlingen met een zorgvraag ook en 
dat kost ontzettend veel tijd en dat 
gaat ten koste van andere dingen. 
Ze voeren sowieso één gesprek met 
hun mentor wat betreft 
loopbaanoriëntatie, maar op het 
moment dat er meer nodig is wat 
betreft tijd of als het wat meer 
arbeidsintensief is komt een leerling 
al snel bij mij terecht. Dat is het 
leukste deel van mij werk, dus dat is 
niet erg. Maar het is ook wel een 
spagaat, want ik heb natuurlijk ook 
maar zoveel tijd. Ik begeleid 900 in 
het studiekeuzetraject. 

 We merken dat mentoren nu beter weten hoe ze 
leerlingen moeten begeleiden in de studiekeuze. 
Voorheen werd iemand al snel doorgestuurd naar 
de decaan, omdat die LOB uren er ook niet 
waren. We merken nu dat we een stuk minder 
gesprekken voeren omdat de LOB uren er zijn. De 
mentoren zitten ook uren met die leerlingen in de 
klas, dus die kennen ze ook goed. Als ze bij ons 
komen is het alleen om specifieke informatie in te 
winnen over opleidingen. 

 Het scheelt behoorlijk of een 
schoolleiding supportive is van het 
LOB programma of niet, maar er 
kunnen zoveel onderzoeken naar 
gedaan worden naar hoe effectief 

 De samenwerking tussen VO en ROC in 
Nijmegen is zo goed dat we hopen te kunnen 
zeggen dat er over een paar jaar een stuk minder 
uitval zal zijn. 



 
73 

 

dat is of niet, maar zolang het geen 
wettelijke plicht is heb ik er niets 
aan. Zolang het geen wettelijke 
plicht is voor scholen zijn er 20.000 
andere dingen die belangrijker zijn. 
En een school scoort op cijfers, wij 
scoren hoog op examencijfers. Daar 
worden we op afgerekend en dat is 
waar we op dit moment draagvlak op 
kunnen creëren. En dat is iets waar 
ik niet wat aan kan veranderen. Je 
ziet bij het VMBO dat de verplichting 
aanwezig is om het LOB programma 
in te richten en daar zie je dus bij de 
decanen dat die meer aandeel 
hebben en meer commitment vanuit 
docenten hebben. Dat is de 
moeilijkheid van het werk. 

 Wat je verteld nu is dat ook de 
mainstream van de decanen in 
Nijmegen? Ja ook wat betreft de 
ondersteuning vanuit directie. Dat 
zijn wel zaken die bij alle decanen 
leeft. Docent decanen ervaren dat 
wat minder als last, omdat zij die 
taak hebben naast hun lesgeven. 
Die hebben ook niet zoveel uren als 
een OP decaan. Bij mij is het mijn 
eerste taak en daarin merk je al 
frictie. De prioriteiten liggen anders. 

 De rector die vorig jaar met pensioen is gegaan 
die had LOB echt hoog in het vaandel staan en 
die stond ook altijd vooraan als het ging om pilots 
draaien, dus die stimuleerde dat wel heel erg ja. 
Die stuurde ons regelmatig naar overleggen met 
bestuurders enzo, om op de hoogte te blijven van 
LOB programma’s. 

Zicht op 
toekomst 
student 

   Degene die zich melden bij een bureau of bij jullie 
omdat ze de noodzaak ervan inzien, maar die 
noodzaak ligt bij ons heel anders. “Ik heb nog 
nooit meegemaakt dat tegen de zomervakantie 
iemand niet was ingeschreven bij een opleiding”. 
“Ja, en 9 van de 10 zal dat ook afronden, maar 
kiest daarna toch nog wat anders”. 

Tijdgebrek 
decaan 

 Je merkt wel dat dat keuzeproces 
steeds belangrijker wordt ervaren en 
dat dat ook vanuit thuissituaties 
duidelijk is. Maar je merkt dat de 
belasting vooral qua tijd erg groot is 
voor een mentor om hier op de 
vraag in te spelen en zo merk ik dat 
ze steeds sneller bij mij terecht 
komen. Dat is niet erg, dat vind ik 
leuk. Alleen de stroom is soms 

We zijn heel benieuwd naar de 
jongeren die hier weg gaan en 
of ze tevreden aan hun studie 
beginnen of toch uitvallen, 
maar dat zicht hebben we niet. 
Daar moet je al wat langer dan 
een aantal jaar onderzoek naar 
doen. Die terugkoppeling 
krijgen we wel van de HAN of 
de universiteit, maar daar heb 
ik nog niets mee gedaan. Dat 
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opeens erg groot en dat is lastig om 
te managen. 

is één van de punten waarvoor 
we dus geen tijd hebben. We 
hebben 6 uur per week voor 
deze functie, dat is weinig. 

 Ik kan me voorstellen dat decanen 
dit moeten zien. Middelbare scholen 
staan niet zo open voor structurele 
samenwerking. Het valt mij op dat ik 
het leuk vind om me te oriënteren op 
andere organisaties of 
geïnteresseerd ben in andere 
werkwijzen en ik hoor vaak terug dat 
ik één van de weinigen ben op dat 
gebied. Ik ben één van de weinigen 
die op bezoek gaat bij anderen of 
organisaties. Dat ligt ook aan de tijd 
die je er voor hebt. Als je als decaan 
de taak erbij hebt, is er geen tijd voor 
natuurlijk. 

  

Ouders    Ouders hebben een sterke rol in de studiekeuze. 
Je merkt dat ouders een sterke push rol hebben, 
naar meeste werk, inkomstenzekerheid, etc. De 
ouders betrekken wij ook bij het proces. We 
bespreken wat zij kunnen doen en wat wij kunnen 
doen. 

3 Wettelijke 
verplichting 

 Wij hopen dat het een wettelijke 
verplichting wordt. Ze roepen al een 
paar jaar dat het wettelijk verplicht 
wordt, maar dat blijft onzeker. Je 
merkt vanuit mentoren ook wel dat 
het draagvlak groter is en dat die 
ook zouden willen dat het verplicht 
wordt. 

  

Klassikaal 
vs. individu 

 Zo’n spel is alleen voor een aantal 
leerlingen, zou het op een manier 
ook klassikaal kunnen? Dat zou ik 
wel erg interessant vinden. Zeker 
voor HAVO 4 of VWO 5 leerlingen. 
Een jaar voor hun examenjaar. De 
leerlingen die daar waren vonden 
het ook heel leuk. 

  

Tijdgebrek   We zouden graag meer tijd 
willen. De jongeren geven ook 
aan in evaluaties dat ze meer 
persoonlijke gesprekken 
zouden willen, maar dat 
kunnen we niet geven helaas. 
Zouden wij ook willen. 
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Mentoren voeren gesprekken 
maar hebben ook niet altijd tijd. 
Het liefst zouden we alle 
klassen willen spreken over 
profielkeuze of studiekeuze. 
We proberen ze te behoeden 
voor een vreemde verkeerde 
keuze. Het zou ideaal zijn om 
alle leerlingen individueel te 
spreken, maar die ruimte 
hebben we niet. 

Samen 
werking 

  Zo’n 40% van de jongeren 
weet nog niet wat ze echt 
willen aan het einde van de 
schoolperiode hier. We werken 
daarin samen met de HAN en 
het aansluitmanagement, Frits 
Roelofs. We zijn bezig met de 
STARTacadamy light en 
zouden graag een pilot willen 
zijn daarvoor. En dan zijn ze 
één dag in de week bezig met 
de toekomst, maar daar 
hebben we geen invulling voor 
nog. We hebben daar wel 
gesprekken over gevoerd en 
ook daar kwam weer uit dat ze 
graag gesprekken zouden 
voeren. 

 

4 Ontwikkeling 
psychologie 

Sowieso een idiote 
opgave om binnen 4 jaar 
een keuze moet maken 
voor de rest van je leven. 
Eerlijk gezegd vind ik die 
20% geen enkel punt. Ik 
vind het heel erg goed dat 
leerlingen niet meteen 
doorgaan. Het probleem 
ligt bij het VMBO, want die 
zijn leerplichtig. Maar 
HAVO op zak? Ga iets 
doen, waarom gelijk 
studeren? Ook dan ben je 
nog hartstikke jong. Dus 
die uitval denk ik, ja 
logisch, hadden ze maar 
een jaar tussendoor 
moeten doen. 

Zo’n studiekeuze moet ook rijpen, 
sommigen zijn er echt nog niet aan 
toe en dan loopt de frustratie hoog 
op. Dan adviseer ik ook om een 
tussenjaar te overwegen. Je zit hier 
in Wijchen en je merkt dat leerlingen 
beschermd opgevoed zijn en dat 
blokkeert ook in studiekeuze. Ze 
lopen wegen langs vast gebaande 
paden en kijken niet veel verder dan 
Nijmegen of Den Bosch, dat is de 
cirkel. Leerlingen zijn hier bekend en 
blijven hier ook liever.  
VWO’ers zijn dan een jaar ouder dan 
HAVisten en dan merk je ook dat dat 
meer mogelijkheden biedt. Als je 17 
bent zeg je ook niet snel dat je naar 
Amsterdam gaat om te studeren. Je 
merkt ook dat een tussenjaar steeds 
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meer een optie is. Ouders zijn daar 
wel huiverig voor, omdat ze denken 
dat ze daarna nooit meer aan een 
studie zullen beginnen. Dat is niet zo 
over het algemeen. Je ziet ook wel 
dat de leerlingen die niet 
supportende ouders hebben wat 
tussenjaar sneller uitvallen. 

  Ze zijn op deze leeftijd gewoon niet 
toe aan het maken van een grote 
keuze als studiekeuze of 
werkrichting. Daar moeten ze op 
deze leeftijd nog helemaal niet mee 
lastig gevallen worden. Dat is ook de 
ervaring. Is ook lastig, want ze 
voelen wel de dwang om die keuze 
te maken. In jaar 3 nog niet, want 
dan is het nog een ver van mijn bed 
show, maar vanaf jaar 4 of 5 wordt 
die druk steeds hoger. 

  

Tijd en 
aandacht 

 Het is ook jammer dat hoge scholen 
dat niet oppakken. Ze zeggen van 
wel, maar we hebben regelmatig 
leerlingen die terug komen om een 
gesprek te voeren en dan geven ze 
ook aan dat er bij de studie geen 
aandacht wordt gegeven. Ze kunnen 
zich gewoon uitschrijven en niemand 
vraagt waarom of wat de student 
dan gaat doen. Die zorgplicht 
zouden hoge scholen ook moeten 
hebben. 

De jongeren geven aan dat ze 
meer tijd willen, dus dat is een 
gevolg. Je hebt wel ouders die 
zich daar mee willen 
bemoeien, maar ouders 
hebben vaak een té sturende 
rol. Die snappen vaak niet 
goed hoe het werkt en hoe ze 
hun kinderen daarin moeten 
begeleiden. 

 

Vorm van 
benadering 

  We proberen de jongeren te 
ondersteunen met gesprekken. 
Welke richting ligt wel of niet? 
En zoek bij de richting dan 3 
studies en bezoek die om te 
kijken. Maar ze willen graag 
benaderd worden, zelf 
benaderen ze je niet. 

 

 
 
  



 
 

Bijlage XII A-maze-ing Choice 

Doel van het spel 
Jongeren op een actieve manier stimuleren stil te staan bij het fundament van hun 
studiekeuze, zodat zij zich bewust worden van interne en externe processen die een rol 
spelen bij het maken van een gemotiveerde en toegewijde houding ten opzichte van hun 
keuze.  
 
Samenvatting spel 
In een speelveld ingericht als doolhof zijn een zestal tussenstops te vinden. Bij de 
tussenstops doen de spelers (max. 25) activiteiten die te maken hebben met de interne of 
externe factoren van een individu. Het spel is zo vormgegeven dat ieder individu centraal 
staat bij elke activiteit. Sommige opdrachten worden in groepsverband uitgevoerd, sommige 
opdrachten zijn individueel bedoeld. Met behulp van uitlegkaarten en een persoonlijke poster 
die deelnemers invullen tijdens het spel, doorlopen ze de verschillende stadia die belangrijk 
zijn voor het leggen van een fundament van hun studiekeuze. De poster mogen de jongeren 
voor zichzelf houden zodat ze er nog eens op terug kunnen kijken.  
 
Aankleding 
Het speelveld meet 4 bij 6 meter. Daarnaast is het een pré als er om het speelveld heen ook 
nog ruimte is waarop de spelende groepjes kunnen rondlopen. Op de plattegrond van het 
speelveld hieronder staan de plaatsen van de tussenstops aangegeven: 
 

 
Bij elke tussenstop is een activiteit te vinden met bijbehorende uitlegkaart. Het is de 
bedoeling dat de jongeren het speelveld verlaten wanneer zij alle zes activiteiten bezocht 
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hebben. Daarbij krijgt elke jongere een A3 poster waarop per activiteit ruimte is gereserveerd 
om aantekeningen te maken. Deze poster blijft in het bezit van de jongere waardoor hij terug 
en vooruit kan blikken op specifieke onderdelen van het spel. De A3 poster is te vinden in 
bijlage XIII. 
 
Materiaal 
Benodigdheden voor het spelen van het spel: 

- Speelveld A-maze-ing Choice; 
- A3 posters (per deelnemer één exemplaar); 
- Pennen (in ieder geval één per deelnemer); 
- Uitlegkaarten (zes in totaal, per activiteit één); 
- Kleurpotloden; 
- Rad; 
- Post-its (klein en in de kleuren roze, geel en groen); 
- Begeleiderskaarten; 
- Volgordekaarten. 

 
Uitleg 
 
Voorbereiding 
Ongeveer anderhalve of één week voordat het spel wordt gespeeld neemt de spelleider per 
e-mail contact op met een decaan of mentor van de klas waarin het spel gespeeld gaat 
worden. In deze mail (bijlage XIV) komen de volgende punten aan de orde: 

- Hoe groot is de groep? 
- Hoe is de verdeling in de klas wat betreft studiekeuzeproces? Zijn er al mensen die 

heel zeker weten welke studie ze willen gaan volgen? 
- Vertel duidelijk dat ook van de mentor wordt verwacht een specifieke rol als 

begeleider te spelen in het spel.  
 
Het spel 

Onderdeel Tijd Uitleg 

Introductie 10 a 15 min 1. Introduceren JHA en begeleiders 
JHA is gespecialiseerd in het begeleiden en ondersteunen van 
jongeren die niet zo goed weten welke studie bij ze past of even 
niet zo goed weten wie ze zijn en waar hun talenten liggen.  
2. Korte introductie op het spel 
We hebben hier een spel liggen waarmee we met jullie gaan 
kijken naar wat er allemaal belangrijk is tijdens het maken van 
een studiekeuze. Enkele onderdelen zijn gericht op factoren die 
vanuit jezelf komen, enkele gaan over omgevingsfactoren en bij 
twee onderdelen staat een begeleider die jullie vragen stelt. 
Jullie krijgen zo meteen allemaal een poster (bijlage XIII) waarop 
je aantekeningen kunt maken tijdens het spel om er later nog 
eens naar te kijken. Per spelonderdeel ligt een uitlegkaart 
waarop de instructies beschreven staan. Voor elke activiteit 
hebben jullie 10 minuten. Je zult zien dat dit erg kort is, dus ga 
direct aan de slag.  
3. Spelregels formuleren 
Om het voor iedereen leuk te maken is het handig om regels af 
te spreken. Vraag aan de leerlingen wat zij belangrijk vinden om 
eerlijk antwoorden te geven op vragen die in het spel naar voren 
komen. Stuur op: 

- Plezier maken mét elkaar, niet over elkaar; 
- Geen enkel antwoord is fout;  
- Probeer goed naar elkaar te luisteren. 
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4. Uitdelen posters 

Groeps-
indeling 

5 min max Wijs de groep twee kanten van het lokaal aan waarbij de ene 
kant staat voor ‘ik weet al zeker wat ik ga studeren’ en de 
andere kant staat voor ‘ik heb werkelijk geen idee’. Als ze op 
een rij staan nummer je ze van 1 tot 5 (afhankelijk van de 
grootte van de groep). De groepjes mogen het doolhof betreden 
en een eerste stop uitkiezen.  

Activiteit 1 
Voetjes 

20 min 
(let op! 
dubbel tijd) 

Fundament (met begeleider JHA) 
Dit onderdeel is gericht op je drijfveren, waarden, etc. Samen 
met de begeleider kijkt de leerlingen naar een aantal belangrijke 
vragen. Deze vragen zijn: 

- Waar krijg je energie van? 
- Wat raakt jou? 
- Wat zijn je talenten? 
- Wat zijn je waarden? 
- Welke belemmeringen ervaar je? 

Leerlingen schrijven de antwoorden op hun eigen poster in de 
daarvoor gereserveerde ruimte.  

Activiteit 2 
Post-its 

10 min Inspiratiebron 
Bij deze activiteit ligt een drietal kleuren post-its. Per kleur post-it 
ligt een vraag. 
Bij de roze post-it ligt de vraag: Welk talent zie je bij mij? 
Bij de gele post-it ligt de vraag: Wat waardeer je aan mij? 
Bij de blauwe post-it ligt de vraag: Waarin ben ik anders dan alle 
anderen? 
Elke deelnemer geeft antwoord op deze vragen voor alle andere 
deelnemers. Als deelnemer geef je dus 4 gele, 4 blauwe en 4 
roze post-its weg en je krijgt er ook van elke kleur 4 terug. Plak 
het antwoord op de vragen op de betreffende persoon. Als 
iedereen klaar is en er is nog tijd, kunnen deelnemers elkaar om 
verduidelijking vragen als dat nodig is.  

Activiteit 3 10 min Mogelijkheden (met mentor) 
De mentor vertelt over de vier verschillende leerstijlen van Kolb. 
Op de poster van de leerlingen staat een cirkel met vier kwarten 
waarin de leerstijlen staan. Met kleurpotloden kleuren ze de 
kwarten in. Een volledig ingekleurde kwart geeft aan dat dit hun 
leerstijl is. Het kan echter ook zijn dat leerlingen op verschillende 
manieren leren. In dat geval tekent de leerling slechts een 
gedeelte van de kwart in. Afhankelijk van de mate waarin de 
leerstijl overheersend is, wordt de cirkel ingekleurd. 
Naast de cirkel van Kolb is ook een cirkel van Gardner te vinden 
met acht verschillende intelligenties. Net als bij de cirkel van 
Kolb geven de leerlingen door middel van potloden aan welke 
intelligenties zij hebben en in welke mate dit het meest bij hun 
past. De mentor krijgt een overzicht met de leerstijlen en 
intelligenties om uitleg te kunnen geven (bijlage XV).  

Activiteit 4 10 min Oog op de toekomst 
Op de poster staat een weg getekend. Dit is een metafoor voor 
de weg naar de toekomst. 
Hierbij horen de volgende vragen: 
Stel je voor het is 23 mei 2027! Hoe ziet jouw wereld eruit?  
Beschrijf dit antwoord aan het einde van de weg in de pijl.  
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Langs de weg staan borden. Deze borden worden gebruikt om 
aan te geven welke benodigdheden nodig zijn.  

- Wat heb je nodig om je doel te bereiken? 
- Wie kunnen je helpen in het behalen van je doelen? 
- Zijn er overige benodigdheden? Dit kunnen ook 

praktische dingen zijn.  

Activiteit 5 
Rad 

10 min Vrijdenken 
Bij deze activiteit staat een rad. Op dit rad staan enkele vragen. 
Om de beurt draaien de leerlingen aan dit rad. De leerling die 
gedraaid heeft, kan één van de volgende vragen verwachten: 

- Waarvoor zal ik ooit nog eens gevraagd worden als 
tafelgast bij De Wereld Draait Door? 

- Hoe zal mijn meest avontuurlijke vakantie eruit zien? 
- Ik ga met een groep mensen een bank beroven, welke 

rol heb ik hierbij? 
- Bij welk goed doel zou ik mij kunnen inzetten als 

vrijwilliger en waarom? 
- Welke onbereikbare baan zou goed bij mij passen? 
- Welk beroep zou je absoluut niet willen doen? In welke 

situatie zou je dat wel doen en zou je dat kunnen?  
Wanneer het rad op een bepaald punt gestopt is, leest de 
leerling de vraag hardop voor. Andere leerlingen uit het groepje 
geven antwoord op de vraag. De leerling die aan het rad heeft 
gedraaid schrijft deze antwoorden op zijn poster. Hierna is de 
volgende leerling aan de beurt. Dit gaat net zo lang door totdat 
de tijd op is. Leerlingen kunnen ook vragen overnemen op hun 
poster om ze op een later moment te stellen aan anderen.  

Activiteit 6 
 

10 min Plan de campagne 
Na het spelen van 5 activiteiten is het de bedoeling dat er 
concrete plannen gemaakt worden. Laat de leerlingen nadenken 
over welke vragen zij beantwoord willen hebben, wie ze willen 
spreken over hun toekomst of welke stappen ze kunnen zetten. 
Op de achterkant van de poster tekent de leerling een tijdlijn, dit 
mag in elke mogelijke vorm zijn. Hierbij is het de bedoeling dat 
ze een eindpunt tekenen van over 5 weken. Op deze tijdlijn 
geven ze aan wat ze over 5 weken bereikt willen hebben in hun 
studiekeuzetraject. Naast deze periode komt er op de tijdlijn ook 
een mijlpaal te staan over 1 week. Wat kunnen ze binnen 1 
week al bereikt hebben?  

 
Spelregels 
Hoe het spel gespeeld wordt staat beschreven onder het kopje ‘Het Spel’ hierboven. Enkele 
spelregels dienen van tevoren vastgesteld te worden. Stuur hierbij op de volgende zaken: 

- Plezier mag mét elkaar, niet over elkaar. 
- Ieder antwoord is goed en moet serieus genomen worden. 
- Als iets niet duidelijk is, vraag het elkaar of de spelleiding.  

 
Interventies 
De groep is maximaal 30 personen. Er zijn 5 activiteiten. Dat betekent dat er groepjes van 
maximaal 6 personen zijn. Bij minder dan 30 personen dient het aantal leerlingen gedeeld te 
worden door 5 met een minimum van 3 leerlingen per groepje.  
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Bijlage XIII Poster deelnemer 
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Bijlage XIV Mail onderwijsprofessional 
 
Beste mentor, 
 
Volgende week (23-05-2017) komen we bij u in de klas om het spel ‘A-maze-ing Choice’ te 
spelen. We kijken hiernaar uit! 
 
Met dit spel willen we jongeren op actieve manier stimuleren stil te staan bij het fundament 
van hun studiekeuze, zodat zij zich bewust worden van interne en externe processen die een 
rol spelen bij het maken van een gemotiveerde en toegewijde houding ten opzichte van hun 
keuze. 
 
Om ons goed voor te kunnen bereiden hebben we nog de volgende vragen: 
1. Hoe groot is de groep die we kunnen verwachten? 
2. Kunt u een inschatting maken van het aantal leerlingen dat nu al zeker weet welke studie 
ze gaan kiezen en het aantal dat dit nog niet weet? 
 
Verder hebben we ook voor u als mentor een actieve rol in het spel. Als organisatie van 
buitenaf kunnen wij een hoop organiseren, maar u als mentor bent veel beter bekend met de 
leerlingen dan wij. Omdat het spel fundamentele aspecten van de studiekeuze bevat is het 
goed dat er bij één van de deelactiviteiten een begeleider is die de leerlingen iets beter kent. 
We hebben voor deze activiteit een paar vragen waarbij u de leerlingen goed zou kunnen 
ondersteunen. We willen u vragen om deze taak op u te nemen. We kunnen dit uiteraard op 
23 mei mondeling toelichten.   
 
We horen graag van u! 
 
Met vriendelijke groet, 
Karen van der Burg 
Jonge Helden Academie 
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Bijlage XV Leerstijlen en intelligenties 
 

Acht intelligenties 
 
Howard Gardner is de grondlegger van de 
theorie van de “meervoudige intelligentie”. Deze 
theorie komt erop neer dat ieder mens over acht 
verschillende intelligenties beschikt. Doordat bij 
iedereen weer andere intelligenties sterk 
ontwikkeld zijn, krijg je verschillende soorten 
slimheid. Iedereen is ‘slim’ en ‘knap’, alleen op 
verschillende gebieden. 
 
De één zal enorm uitblinken in rekenen en 
wiskunde, maar zal wat minder presteren in taal. 
Een ander zal ontzettend goed kunnen tekenen 
en knutselen, maar heeft moeite met theorie en 
gesproken uitleg. Dit verschilt per persoon.  
 
De intelligenties zijn: 

- Taal 
Goed in spreken/luisteren/lezen, functioneel 
taalgebruik, grammatica. 

- Muzikaal 

Gevoelig voor geluid, toonhoogte en 
ritmevast, koppeling van emotie en geluid, 
goed geheugen voor muziek. 

- Visueel 

Goed geheugen voor beelden, leren door te 
kijken, sterk ontwikkeld topografisch gevoel, 
goed in staat emoties en ervaringen te 
visualiseren. 

- Natuurgericht 

Belangstelling voor de natuur, observatie en 
herkenning, verzamelen en ordenen, 
omgang met planten en dieren. 

- Logisch 

Logisch nadenken, abstractie, 
onderzoekend, motivatie om de fysieke 
wereld te verklaren. 

- Lichamelijk 

Sterke motorische beheersing, behoefte 
aan beweging, leren door te doen. 

- Samenwerken 

Begrijpen van anderen, gevoelig voor 
stemming van anderen, in staat anderen te 
motiveren, sterk vermogen tot empathie. 

- Zelfkennis 

Nadenken over eigen handelen, 
aanpassingsvermogen, persoonlijk 
ontwikkelen. 

Leerstijlen Kolb 
 
In totaal zijn er vier leerstijlen, dat wil zeggen 
vier manieren waarop je dingen kunt leren. 
Afhankelijk van de leerstof en de situatie gebruik 
je een bepaalde leerstijl. Mensen hebben echter 
ook een favoriete manier van leren, oftewel een 
voorkeursleerstijl. Weet je wat jouw 
voorkeursleerstijl is dan kan je er ook achter 
komen wat er, qua leerstof en studie, het beste 
bij je past. 
 
De ene leerstijl is niet beter dan de andere. Wel 
leent de ene stijl zich beter voor de ene dan voor 
de andere leersituatie. Dit verklaart bijvoorbeeld 
waarom sommige mensen niet op hun best zijn 
in een klassikale situatie, maar wel tot hun recht 
komen tijdens een praktische opdracht. 
 
De leerstijlen zijn: 

- Doener 
Houdt van experimenteren en lost problemen op 
door iets uit te proberen. Past zich goed aan aan 
nieuwe situaties. Soms kan een doener 
drammerig overkomen. 

- Dromer 
Kijkt hoe anderen een probleem aanpakken en 
denkt eerst na voor het zelf handelen. Ziet veel 
oplossingen, door veel verschillende 
standpunten te zien. Neemt hierdoor soms traag 
beslissingen. 

- Denker 
Is goed in logisch denken en redeneren. 
Pprobeert algemene regels te ontdekken en 
leert het liefst uit boeken. Het is belangrijker dat 
ideeën logisch zijn, dan dat ze praktisch 
uitvoerbaar zijn. 

- Beslisser 
Stelt een taak op en voert die uit. Is niet zo 
geïnteresseerd in theorieën. Werkt het liefst op 
traditionele wijze. Houdt zich liever bezig met 
technische problemen dan met mensen. 
 
Om dit beter te kunnen schetsen, kan gebruik 
worden gemaakt van de volgende vraag: 
‘Iemand geeft je een kastje van Ikea cadeau. 
Wat is je eerste reactie?’ 

- Gelijk uitpakken en in elkaar zetten, 
zonder handleiding 

- Bedenken waar het kastje overal kan 
staan 

- Uitpakken en in elkaar zetten met 
handleiding 

Inplannen wanneer je het kastje in elkaar kan 
zetten 
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Bijlage XVI Infographics activiteiten 
 

Uitlegkaart ‘Fundament’ 
  

  

  

  

  

  

  

In dit onderdeel van het spel ga je in gesprek met een  coach van 

de Jonge Helden Academie.  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

De coach stelt vragen over waarden, talenten en drijfveren.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Op je poster staan een paar voetjes. Deze voetjes kan je  

gebruiken om aantekeningen op te maken.  
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Uitlegkaart ‘Leerwijzer’  
  

  

  

  

  

  

  

De begeleider vertelt je bij dit onderdeel over  

verschillende leerstijlen en intelligenties.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Op je poster staan twee cirkels met de namen 

van  deze leerstijlen en intelligenties. Geef per 

kwart of  part aan in hoeverre deze bij je past.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

Twijfel je ergens bij? Stel je vraag aan de  

begeleider of aan je groepsgenoten.  
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Uitlegkaart ‘Inspiratiebron’  
  

  

  

  

Hier liggen drie kleuren post-its.   
  
Bij elke kleur hoort een vraag:  
  

 Geel:  
Wat waardeer je aan mij?  

 Roze:  
Welk talent zie je in mij?  

 Groen:  
Waarin ben ik anders dan anderen?  

  

  

  

  

  

  

  

Beantwoord voor iedereen in je groep deze  vragen 

op de juiste kleur post-it en plak het  antwoord op 

de betreffende persoon.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

Je hebt zelf als het goed is ook per kleur een  

aantal post-its verzameld. Deze kun je op je  poster 

in de rechthoeken plakken.  Als er tijd over is, kan 

je je groepsgenoten  vragen stellen als er 

onduidelijkheden zijn.  
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Uitlegkaart ‘Oog op de toekomst’  
  

  

 

  

  

Op je poster zie je een weg getekend staan.   

Dit is een metafoor voor de weg naar je toekomst.  

  

Denk eens na over de volgende vraag:  

Stel je voor het is 23 mei 2027! Hoe ziet jouw wereld eruit?   

  

  

  

  

  

  

   

Beschrijf je antwoord aan het einde van de weg in de pijl.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Langs de weg staan borden. Deze borden gebruik je  om 

aan te geven welke benodigdheden je kunt gebruiken.   

- Wat heb je nodig om je doel te bereiken?  

- Wie kunnen je helpen in het behalen van je 

doelen? Zijn er overige benodigdheden? Dit kunnen 

ook praktische  dingen zijn.  
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Uitlegkaart ‘Vrijdenken’  
  

  

  

  

  

  

  

  

Op de grond staat een rad. Op dit rad staan 

vragen.  Eén van de groepsleden draait aan 

het rad en  stelt de vraag hardop.   

  

  

  

  

  

  

  

  

Overige groepsleden gaan de vraag voor de  

draaier beantwoorden. Ga de vraag niet voor  

jezelf beantwoorden. Als de vraag 

beantwoord is,  is de volgende aan de beurt. 

Dit gaat net zo lang  door tot de tijd op is. 

Misschien zijn er een paar mensen die 

daardoor iets vaker aan de beurt zijn.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

Als je een vraag ziet staan die je leuk vind 

om nog  een keer in een de groep te vragen 

of misschien  thuis wilt bespreken, schrijf het 

op aan de  rechterkant van je poster.   

  

  

 


