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Samenvatting
“Ruimte creëren, hoe doen we dat?”, is de titel van dit project. Het is een vraag, omdat
werken met mensen en onderzoek doen begint met vragen stellen en naar elkaar luisteren.
In een bewegende samenleving, waarin zowel intern als extern de lat steeds hoger wordt
gelegd, lijken we de basis van waaruit wij ons leven vormgeven soms uit het oog te
verliezen. De gedachten op het voorblad zijn uitspraken van eindexamenkandidaten en
deelnemers van de Jonge Helden Academie (JHA), die naar voren kwamen tijdens de
interviews. Het zijn overtuigingen, die impact hebben gehad op de studiekeuzeprocessen
van de jongeren. Eén van de overkoepelende thema’s die uit dit onderzoek naar voren komt
is de druk die jongeren voelen in de beperkte tijd die ze ervaren.
Een gemeenschappelijk probleem, ervaren door de JHA, het voortgezet onderwijs en
leerlingen van het voortgezet onderwijs is een tekort aan ruimte en tijd. Voor zowel
studiekeuzeprocessen als wat daar eigenlijk als fundament onder zit, namelijk aandacht voor
persoonlijke ontwikkeling. Tijdens open dagen en middels andere contactwegen is de JHA
benaderd door eindexamenkandidaten die aangeven behoefte te hebben aan ondersteuning
tijdens hun studiekeuzeproces. Deze eindexamenkandidaten hebben zich te houden aan de
wettelijk vastgelegde leerplicht, waardoor het voor hen niet haalbaar is om deel te nemen
aan de deelnemersdagen op de donderdag. De JHA vormt momenteel voornamelijk opvang
voor jongeren die gepland of ongepland (door bijvoorbeeld studie-uitval) een tussenjaar
hebben genomen, maar bieden (nog) geen mogelijkheid aan in het ondersteunen van
eindexamenkandidaten.
De doelstelling is om een passende vorm te vinden waarmee de JHA kan inspelen op de
behoefte naar ondersteuning in studiekeuzeprocessen van eindexamenkandidaten.
De onderzoeksvraag is: Hoe kan de JHA inspelen op de behoefte aan ondersteuning voor
het studiekeuzeproces van eindexamenkandidaten?
De deelvragen die daaruit voortvloeien:
1. Wat is er bekend over de doelgroep eindexamenkandidaten?
2. Wat hebben eindexamenkandidaten nodig om een gedegen studiekeuze te kunnen
maken?
3. Wat is het huidige aanbod van de JHA en hoe maakt de JHA verschil voor de huidige
deelnemers?
Door middel van literatuuronderzoek en het spreken van eindexamenkandidaten, oudeindexamenkandidaten en huidig deelnemers van de JHA en de oprichters van de JHA zijn
onderzoeksresultaten verkregen waarmee de deelvragen en hoofdvraag beantwoord
worden. Eindexamenkandidaten hebben behoefte aan persoonlijke begeleiding in hun
studiekeuzeproces waarbij middels gesprekken en in een interactieve vorm gericht wordt op
hun interesses, kwaliteiten en karakter. Daarnaast hebben ze behoefte aan objectieve
informatie over de inhoud, locatie, banenkansen en sfeer van opleidingen. Voor de JHA is
het een kans om hierop in te spelen middels haar expertise en ervaring op het vlak van
persoonlijke ontwikkeling en studiekeuzeprocessen. De innovatieve praktijkverbetering die
hieruit is ontstaan is een avondprogramma, bestaande uit vier sessies, waarin alle aspecten
die voor hen belangrijk zijn aan bod komen. Dit is de vorm die gezien de conclusies en
aanbevelingen het beste aansluit op de behoeftevraag van middelbare scholieren en de
mogelijkheden vanuit de JHA.
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Voorwoord
Tijdens mijn periode in het voortgezet onderwijs ben ik vanuit mijzelf veel bezig geweest met
mijn persoonlijke ontwikkeling en het maken van keuzes. Heel bewust heb ik gekozen voor
de opleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming. Ik wilde graag een sociale opleiding
doen, om de mensen en de wereld om mij heen beter te begrijpen. Daarnaast zag ik bijna
alle aspecten terug in de opleiding die ik ook voor mijzelf had opgeschreven in mijn lijstje
waarin ik onderscheid maakte tussen wat ik leuk vond, wat ik goed kan en hoe ik wil dat mijn
werkende leven eruit kwam te zien.
Nu, vier jaar later, ben ik bezig met afstuderen en heb ik al ontzettend veel gave dingen
mogen meemaken en mogen leren. Ik heb kansen gecreëerd en kansen gepakt die mij
werden aangereikt, zowel binnen als buiten de opleiding. Gelukkig ben ik nog lang niet klaar
met mezelf ontwikkelen en verder leren over mezelf en mijn omgeving. Ik vind dat prachtig
en wil daarin ook iets voor anderen betekenen.
Dit verslag is in eerste instantie geschreven voor de JHA, die hopelijk met behulp van dit
verslag verder zal komen in het delen van haar expertise en ondersteuning. Daarnaast is het
mijn afstudeerproject en zal ik hierop worden beoordeeld.
Graag wil ik mijn dank uitspreken aan collega’s van de JHA: Marieke van Baars, Rogier van
Aanholt, Geert Vaarwerk, Karen van der Burg en Mick Berkenhagen. Zij hebben mij alle
ruimte geboden om mijzelf verder te ontwikkelen en mij ondersteund in dit project. Daarnaast
ben ik dankbaar voor de samenwerking met studiegenoten en de begeleiding en tips die
vanuit CMV aan mij zijn meegegeven. Dankzij dit project is mijn zelfvertrouwen gegroeid.
Ik wens u veel leesplezier!
Student CMV
Nijmegen, 28 mei 2018
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1.

Inleiding

We leven in een maatschappij waarin keuzemogelijkheden elke dag groeien en er steeds
meer verantwoordelijkheden bij burgers zelf komen te liggen. Er ligt een uitdaging in het
optillen van onze jongere generatie, omdat zij de toekomst vormen. Daarom is de Jonge
Helden Academie (JHA) opgericht.
Organisatieomschrijving
De JHA is een stichting die zich inzet voor jongeren tot 25 jaar. De JHA geeft jongeren een
plek waar zij op maat, in eigen tempo (mede door flexibele in- en uitstroom) en onder
professionele begeleiding kunnen werken aan hun persoonlijke ontwikkeling en actief
kunnen onderzoeken wat voor hen een passende vervolgstap in hun loopbaan is (Van
Aanholt, Vaarwerk & Van Baars, 2015, p. 3). Het team bestaat uit de drie oprichters: Rogier
van Aanholt, Marieke van Baars en Geert Vaarwerk en, tot dusver, drie ambassadeurs:
Karen van der Burg, Mick Berkenhagen en Janique Scharenborg. Wanneer in dit verslag
gesproken wordt over de begeleiders van de JHA wordt daarmee het gehele team bedoeld.

Visie
Jonge mensen die hun krachten kennen zijn inspirerende en motiverende leiders doordat zij
hun talenten kunnen benutten, verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leerproces en
zich met plezier bezighouden met de ontwikkeling van zichzelf en de samenleving.

Missie
De JHA creëert samen met en voor jonge mensen bewust tijd en ruimte om te ontdekken wie
zij zijn en wat zij willen. Jonge mensen worden hierbij uitgedaagd op zowel intellectueel als
emotioneel gebied. Door vanuit het individu, samen met medehelden en onder professionele
begeleiding samen bezig te zijn met zichzelf en diverse leef-, leer- en werkwerelden ontstaat
er kruisbestuiving. Dit verstevigt het keuzeproces van de jongere, voor in het nu en voor in
de toekomst.
Maatschappelijke context
Studie-uitvalcijfers van het beroeps- en hoger onderwijs laten zien dat 30% van de jongeren
spijt heeft van de studiekeuze, bleek uit onderzoek met 650 jongeren (Moerman, 2 mei
2016). Ondanks het enorme studieaanbod maakt ongeveer één op de drie studenten in het
hoger onderwijs het eerste jaar van de studie niet af (NU.nl, 7 augustus 2015). Dit heeft
zowel persoonlijke als financiële gevolgen. Overigens hebben bovenstaande gegevens niet
per definitie een oorzaak-gevolgrelatie, omdat studie-uitval ook kan voortkomen uit
persoonlijke omstandigheden, moeite hebben met de onderwijsvorm of dat de studie te
zwaar is (Van der Burg, 2017). Wél geeft ander onderzoek aan dat slechts 20% van de
studenten zeer gemotiveerd blijkt te zijn (NWO, 2008). Motivatie is een vereiste om in
beweging te komen en deze beweging voort te zetten. Zo is motivatie, volgens Brinkman
(2013, P.37), de motor van het persoonlijke groeiproces en het vermogen tot
zelfverwezenlijking.
“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.” (Van der Burg, 2017). Dit lijkt echter nog onvoldoende te worden aangepakt
door de overheid. Zo hebben de meeste politieke partijen zéker standpunten over onderwijs
en het welzijn van jongeren, maar concrete plannen blijven uit. Wel heeft het ministerie van
OCW in 2016 aangekondigd te gaan werken aan de volgende drie actielijnen: deskundige
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loopbaanoriëntatie en loopbaanbegeleiding (LOB) in het voortgezet middelbaar
beroepsonderwijs (vmbo) en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), betere samenwerking
ten behoeve van de onderwijsovergang en aan betere informatie over het beroepenveld en
vervolgonderwijs (Aanpak Jeugdwerkloosheid, z.d.). Echter zijn deze plannen nog niet
geheel volbracht, zo zal ook blijken uit de interviews met eindexamenkandidaten.
De JHA biedt mede daarom 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 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 (Van der Burg, 2017). De JHA hoopt zich op den
duur te kunnen opheffen, wanneer er vanuit het voortgezet onderwijs voldoende aandacht en
ondersteuning is voor de persoonlijke ontwikkeling en loopbaankeuzes van jongeren. Echter
is het onderwijs op dit moment nog niet zo ver, vandaar dat de JHA momenteel een vangnet
vormt.
Het aanbod van de JHA is momenteel gericht op jongeren die een gekozen of niet-gekozen
tussenjaar hebben. Daarmee werkt de JHA nog niet inclusief omdat middelbare scholieren,
vanwege de leerplicht, niet kunnen deelnemen aan een begeleidingstraject zoals de JHA
deze momenteel aanbiedt. Een wens van de JHA is daarentegen om niemand uit te sluiten
en inclusief te werken. Eindexamenkandidaten stelden tijdens open dagen van de
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, waar de JHA stond ter promotie, de vraag aan
ambassadeurs van de JHA of zij op korte termijn een traject bij de JHA kunnen volgen om
nog vóór 1 mei een passende studiekeuze te kunnen maken. Deze behoeftevraag in
combinatie met de wens van de JHA om inclusief te werken, vormen de aanleiding voor dit
praktijkonderzoek.
Leeswijzer
Dit innovatieverslag is geen opzichzelfstaand document, maar komt voort uit het
onderzoeksverslag, te vinden in bijlage 1. Om te voorkomen dat er dubbele informatie in het
verslag staat, zal daar veel naar verwezen worden.
Onderzoeksverslag:
Uit een geconstateerd praktijkprobleem vanuit de JHA is een doelstelling en een
vraagstelling geformuleerd, beschreven in hoofdstuk 1. Hoofdstuk 2 geeft informatie over de
onderzoeksmethoden waarmee is gewerkt. Door literatuur- en praktijkonderzoek te hebben
toegepast, zijn er resultaten in kaart gebracht. Daarmee zijn antwoorden verkregen op de
vraagstelling in hoofdstuk 3. Deze hebben geleid tot aanbevelingen in hoofdstuk 4.
Innovatieverslag:
Op basis van de conclusies en aanbevelingen is de innovatieve praktijkverbetering
ontwikkeld, te vinden in dit verslag, in hoofdstuk 2. In hoofdstuk 3 wordt er een terugblik
gegeven op het onderzoeks- en innovatieproces en wordt de implementatie omschreven.
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2.

De innovatieve praktijkverbetering

Naar aanleiding van literatuur- en praktijkonderzoek, zijn er conclusies getrokken en
aanbevelingen gedaan, zie daarvoor het onderzoeksverslag in bijlage 1. Daaruit is een
innovatieve praktijkverbetering ontstaan, als antwoord op de hoofdvraag van het onderzoek.
Op basis van de behoeftevraag van leerlingen van het voortgezet onderwijs is vanuit het
aanbod en de mogelijkheden van de JHA een avondprogramma ontwikkeld, waarbij vier
groepssessies samen leiden tot meer zelfinzicht en een beter fundament voor de te maken
studiekeuze. Hierin wordt het gesprek gefaciliteerd met en tussen de jongeren over wie ze
zijn, wat er belangrijk voor ze is, hoe ze hun leven willen vormgeven en welke studie daarbij
zou passen (aanbeveling 4). Inhoudelijk zijn naast de aanbevelingen ook
randvoorwaarden/wensen, hulpmiddelen en tips uit de resultaten verwerkt vanuit
eindexamenkandidaten, oud-eindexamenkandidaten/huidig deelnemers van de JHA en de
begeleiders van de JHA, zie deelvraag 2 (aanbeveling 5). Er is bewust gekozen om géén
draaiboek te maken, omdat dat niet aansluit bij de visie en werkwijze van de JHA.
Daarnaast wordt er gewerkt vanuit de visie, werkwijze en tools die de JHA in huis heeft,
mede op advies van de huidige deelnemers van de JHA (aanbeveling 6).
De opzet die tot nu toe gemaakt is, is niet leidend. Leidend is namelijk de behoefte van de
doelgroep, voornamelijk op het moment van de bijeenkomst zelf. Zoals ook in de conclusies
van deelvraag 2 en deelvraag 3 naar voren komt, is autonomie een belangrijke factor van
succes voor het creëren van verantwoordelijkheid over het eigen leerproces.
Het avondprogramma is in de vorm van een pilot om eerst uit samen te proberen wat
wel/niet werkt. Ook zal het per groep verschillen. Dat maakt dat het een continu
ontwikkelingsproces is, zowel van de deelnemers als van het avondprogramma. Na iedere
bijeenkomst zal er samen met de deelnemers worden geëvalueerd. Daarnaast zullen er
evaluatiemomenten worden gecreëerd met het team, zodat het programma blijft verbeteren.
Gaandeweg samen ontdekken wat wel en niet aansluit en daar ook samen op anticiperen.
Dat is één van de waarden van waaruit de JHA samen met deelnemers vormgeeft aan het
traject.
Uit de conclusies is gebleken dat een wekelijks terugkerend programma te veel gevraagd is
voor de jongeren, maar dat een paar avonden bewust tijd en ruimte creëren voor
persoonlijke gesprekken wél aansluit. Zo gaf één van de eindexamenkandidaten de tip mee
dat je wel veel open dagen kunt bezoeken, maar dat die tijd ook besteed kan worden aan het
eerst goed leren kennen van jezelf. Naast dat een avondsessie nieuwe informatie en stof tot
denken geeft, wordt het avondprogramma vooral ingezet als reflectief moment (aanbeveling
3). Het is een verwerkingsmoment van alle prikkels die ze ervaren.

2.1 Ontwerp en verantwoording
Doel:
Leerlingen en eindexamenkandidaten ondersteunen in het maken van een gemotiveerde en
bewuste keuze voor hun loopbaan
Doelgroep:
Leerlingen vanaf de derde klas van het voortgezet onderwijs (aanbeveling 1)
3-, 4- vmbo
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4-, 5- hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo)
4-, 5-, 6- voortgezet wetenschappelijk onderwijs (vwo)
Aantal deelnemers:
Maximaal 8 deelnemers, om elkaar in te zetten als peers maar ook voldoende aandacht te
kunnen besteden aan ieder individu.
Wat:
Avondsessies
Waar:
Stichting De Jonge Helden Academie, Berg en Dalseweg 293 in Nijmegen
Door wie:
Door de begeleiders van de JHA
Wanneer:
In week 1, week 2, week 4 en week 7. Dit, zodat wordt voldaan aan de wens om géén vaste
verplichting in de week te vragen van leerlingen, maar wel enigszins continuïteit te
waarborgen door eerst één week ertussen te laten en daarna twee weken. Hierin wordt
gewerkt van een gedeelde sturing naar zelfsturing (Van der Vlerk, 2013, p. 180).
Jaarlijks: Vanaf oktober en februari (buiten de gemiddelde toetscyslus, rekening gehouden
met feestdagen)
Tijden:
18.30 – 21.00
Verduurzaming door:
Iedere deelnemer neemt een persoonlijk toekomstboxje mee, waarin gedurende de
bijeenkomsten alle informatie, gedachten, ideeën en opbrengsten worden verzameld
Vorm:
Er kan gebruik worden gemaakt van de open space methode (hierna verder toegelicht), om
te zorgen voor voldoende tijd en ruimte tijdens de bijeenkomsten.
Vaste opbouw:
Elke sessie kent
- een check in (samen), afhankelijk per sessie wat de inhoud daarvan is
- een check in (individueel). Bij de individuele check-in wordt ruimte gemaakt om 10-15
minuten voor jezelf alles op te schrijven wat er in je hoofd zit. Dit hoef je niet te delen! Het
mag wel.
- twee pauzemomenten om rust in te bouwen
- een afsluiting waarbij gezamenlijk wordt gereflecteerd en geëvalueerd. Hulpvragen:
* Wat vond iedereen ervan?
* Hoe heeft iedereen het ervaren? → Hoe kwam dat?
* Waar werd je het meest blij van?
* Waar werd je minder blij van?
* Welk moment gaf je een nieuw inzicht?
* Wat neem je mee van deze sessie?
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Thema en tools van de sessies:
Week 1: Kennismaken en verkennen
Check in (samen): Op post-its worden mogen de deelnemers opschrijven wat voor hen het
antwoord is op de volgende vragen:
- Wat heeft je gemotiveerd om hier te komen?
- Wat wil je na deze bijeenkomsten graag bereikt hebben?
- Welke ervaringen en kwaliteiten neem je met je mee?
→ Deze post-its kunnen ze in hun persoonlijke toekomstboxje bewaren.
Hierna kan er door de deelnemers onder begeleiding worden gekozen aan welke van de
volgende twee opties meer behoefte is (of een verkorte vorm van beide samenstellen):
1. Om in kaart te brengen wat de deelnemers zelf belangrijk vinden en wat van buitenaf
komt, kunnen de deelnemer zichzelf tekenen en de antwoorden op deze vragen
daarbij zetten. Dit heeft betrekking tot het visualiseren en het maken van beelden
(conclusie deelvraag 2).
2. De deelnemers gaan in de vorm van speeddaten gezamenlijk factoren bedenken die
voor hen van invloed zijn op hun studiekeuze. Ook thema’s die niet
gemeenschappelijk zijn mogen worden opgeschreven, zodat deze wellicht later aan
bod kunnen komen. Uit de conclusie van deelvraag 2 blijkt groepsdruk invloed te
hebben op keuzes die jongeren maken. Middels speeddaten kan dit op speelse wijze
doorbroken worden. Daarnaast wordt er door de deelnemers samen gezocht naar
overeenkomsten, wat de binding in de groep vergroot. Na een korte inventarisatie
van de factoren kunnen de deelnemers vanuit interesse een factor kiezen om zich
verder in te verdiepen, samen of individueel. Ze mogen middels gesprekken met
elkaar gaan verkennen wat de desbetreffende factor inhoudt, wat voor impact het kan
hebben en hoe je daarmee om kunt gaan. Ook kunnen de factoren in worden
gebracht die door eindexamenkandidaten en oud-eindexamenkandidaten zijn
aangegeven tijdens het onderzoek (zie bijlage 6 en bijlage 11). Door ingebrachte
factoren van eindexamenkandidaten tijdens het onderzoek toe te voegen aan wat de
deelnemers zelf al bedacht hadden, wordt er de mogelijkheid gecreëerd voor nieuwe
perspectieven. Zo bleek na afloop van de interviews bij bijna alle
eindexamenkandidaten dat zij aangaven nog nooit zo een diepgaand gesprek over
hun studiekeuzeproces hebben gevoerd en er nog nooit zo veel over na hadden
gedacht. Naderhand vindt er vindt er een uitwisseling plaats en delen de groepjes
hun bevindingen met elkaar, om op die manier van elkaar te leren.

Week 2: A-maze-ing Choice!
De deelnemers kennen elkaar wat beter en gaan het spel A-maze-ing Choice spelen in twee
groepjes van vier, onder begeleiding. Dit helpt hen verduidelijken wat ze écht belangrijk
vinden in een studiekeuze en in de vormgeving van hun leven. Dit gaan ze vervolgens in
groepjes nabespreken en bekijken wat ze willen meenemen voor zichzelf.
Medeoprichter van de JHA Geert Vaarwerk is bezig met het ontwikkelen van een video over
praktische ervaringen in het maken van studiekeuzes van mensen uit het bedrijfsleven tot
vroegtijdig schoolverlaters. Deze kan worden laten zien, waarna wordt besproken hoe de
deelnemers de kwesties die worden voorgelegd zelf ervaren en wat ze willen meenemen.
Tijdens de evaluatie wordt gevraagd waar de deelnemers behoefte aan hebben voor de
volgende keer.
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Week 4: Do’s en don’ts
De deelnemers maken kennis met studenten om te spreken over het studiekeuzeproces.
Daarnaast maken ze een plan voor hoe zij de komende vier weken zelf bezig kunnen gaan
met het studiekeuzeproces en waar ze rekening mee kunnen houden in een studie.
→ Studenten uitnodigen uit eigen netwerk (oud-deelnemers JHA / HAN / Radboud
Universiteit / Uit andere steden / Persoonlijke netwerk) en de mensen uit de video van Geert.
De studenten gaan speeddaten met de deelnemers van de JHA.
→ Kennismaken in groepsgesprek en daarna in duo-vorm waarin zelfstandigheid wordt
bevorderd, zoals voortkomt uit de conclusie van deelvraag 3.
Week 7: Even terug en vooruit
Samen reflecteren op hoe het de afgelopen vier weken gegaan is, waar de deelnemers
tegenaan liepen en hoe ze elkaar hierin kunnen ondersteunen. Deze bijeenkomst wordt wat
opener vormgegeven, aan de hand van waar de behoefte ligt. Daar is dan ook ruimte voor.
Daarna zijn ze zelfsturend.
Deze bijeenkomst staat in het thema van de volgende vragen:
- Wat wilde je bereiken? Is dat gelukt? Zo niet, wat is er voor nodig om die doelen wel te
bereiken? Wat werkte wel en wat werkte minder goed voor jou?
- Hoe wil ik de inhoud geven aan de komende tijd? Hoe wil ik plannen? Wat wil ik over vier
weken gedaan hebben? Wat wil ik over een week gedaan hebben? Wat is er voor nodig om
hier actief in te kúnnen en wíllen zijn? (Aanbeveling 2)
- Wat geeft je rust? Wie, wat en waar helpt jou verder?
De Open Space Methode
Binnen de JHA zijn het creëren van ruimte en vrijheid een belangrijke waarde. Gezien vanuit
de onderzoeksresultaten, gaven de huidige deelnemers van de JHA aan dat erg te
waarderen. Daarnaast vertelden zij over het belang om de tijd die er is zo goed mogelijk te
benutten. Vanwege het feit dat er minder tijd is in het avondprogramma dan tijdens de
huidige deelnemersdagen, maar het belang van het creëren van ruimte waarin tijd goed
benut wordt, biedt de Open Space Methode een passende uitkomst. Deze methode
ondersteunt het bespreken van ervaringen en thema’s die spelen, op een vrije manier
waarbij de inhoud van de te bespreken onderwerpen vanuit de deelnemers zelf komt. Het
vertrekpunt is namelijk het spreken vanuit interesses, wat het eigenaarschap vergroot. Nadat
interesses zijn uitgesproken, worden er groepjes gevormd op basis van de gedeelde
interesses. Deze deelnemers in de gevormde groepjes gaan de desbetreffende onderwerpen
bespreken en formuleren gezamenlijk, per groepje, de bevindingen. Vervolgens komen de
groepjes bij elkaar en delen zij hun bevindingen met elkaar. Tijdens de Open Space
bijeenkomst gelden vier principes:
- De deelnemers zijn de juiste personen
- Wat er gebeurt is het enige dat kan gebeuren
- Het begint wanneer het begint
- Als het voorbij is, is het voorbij
Randvoorwaarden voor deze methode zijn dat er een duidelijke vraagstelling is, die voor alle
betrokkenen van belang is, dat de vraagstelling dusdanig complex is dat deze vanuit
meerdere perspectieven te bekijken is, dat de oplossing onbekend is en dat er sprake is van
een zekere tijdsdruk (Participatiekompas, z.d.).
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2.2 Risico’s van het ontwerp
- Er is een verschil in niveau en leeftijden van middelbare scholieren vmbo, havo en vwo.
Echter heb ik, ondanks wat er bekend is vanuit de ontwikkelingspsychologie, er niet voor
gekozen om hier een verschil in aan te brengen voor het onderzoek/innovatie. Dit, omdat de
JHA inclusie en verbinding nastreeft, waar juist mogelijkheden liggen wanneer perspectieven
gedeeld worden door mensen met verschillende opleidingsniveaus en leeftijden te laten
samenwerken. Mocht tijdens de pilot van de innovatieve praktijkverbetering blijken dat
verschillen in leeftijd en opleiding belemmeren, kan hier een aanpassing in gedaan worden.
Ook dient er hiervoor rekening te worden gehouden met het aantal aanmeldingen.
- Het kan voorkomen dat de groep niet in één keer vol zit met 8 deelnemers. Belangrijk
hiervoor is om voldoende bekendheid te creëren. Dit kan door langs te gaan op middelbare
scholen en in de klassen (tip van eindexamenkandidaten). Wanneer er minder dan 8
deelnemers zijn, zal in overleg met hen worden gekeken wat de beste oplossing is.
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3.

Interpretaties en evaluatie van het onderzoeks- en
ontwerpproces

3.1 Onderzoeksproces
De hoofdvraag van dit onderzoek was ‘Hoe kan de JHA inspelen op de behoefte aan
ondersteuning voor het studiekeuzeproces van eindexamenkandidaten?’. Hierin is de
doelgroep eindexamenkandidaten gekozen. Dit was op basis van het praktijkprobleem,
waarin eindexamenkandidaten tijdens open dagen aangaven behoefte te hebben aan
ondersteuning. Na oriëntatie daarop las ik in het boek ‘Leefwerelden van jongeren’ van
Hermes, Naber en Dieleman (2010, p. 90) dat jongeren vooral binnen hun
eindexamenperiode van het voortgezet onderwijs stappen maken met betrekking tot hun
studiekeuzeproces. Dit herkende ik in mijn eigen studiekeuzeproces van een aantal jaren
terug. Ik begon een paar jaar voor mijn eindexamen na te denken over mijn studiekeuze,
maar het actief ermee bezig zijn startte een half jaar voor de deadline van inschrijving.
Daarnaast hebben de leerlingen in het eindexamenjaar over het algemeen, in vergelijking
met andere leerlingen, de meeste tijd gehad voor hun studiekeuzeproces. Deze vier
gegevens bij elkaar hebben gemaakt dat ik mij heb gericht op specifiek
eindexamenkandidaten als doelgroep. Uit zowel het onderzoek van Stemmingmakers als de
interviews met de ondervraagden blijkt dat ook in de jaren daarvoor behoefte is aan
begeleiding. De ondervraagden hebben dan ook allemaal geadviseerd om in het leerjaar
ervoor of zelfs nog eerder te starten met het begeleiden van leerlingen. Waarom de
resultaten van dit onderzoek ook gelden voor de leerlingen vóór het eindexamenjaar? Omdat
ik tijdens het doen van onderzoek erachter kwam dat de behoeftevraag ook voor leerlingen
uit de jaren daarvoor geldt en daar mijn literatuuronderzoek en praktijkonderzoek op heb
aangepast. Het literatuuronderzoek heb ik bijgesteld en tijdens het praktijkonderzoek heb ik
mijn vragen gesteld over het gehele verloop van de studiekeuze, inclusief de tijd voor het
eindexamenjaar die zij ook hebben doorlopen. Dat maakt, in combinatie met dat het
praktijkprobleem dat ik constateerde feitelijk is, ik de hoofdvraag niet heb gewijzigd.
Binnen het onderzoek heb ik bij elke stap en handeling gekeken vanuit de hoofd- en
deelvragen om kritisch te blijven op de toegevoegde waarde ervan. Verhoudingsgewijs heb
ik lang gedaan over het vaststellen van de hoofd- en deelvragen, omdat ik een goede basis
wilde hebben om vanuit te werk te gaan, met zekerheid dat het ook voor de organisatie
waardevol zou zijn.
Waarborging triangulatie
Brontriangulatie heb ik toegepast door meerdere bronnen zoals onderzoeken, vakliteratuur
en de managementsamenvatting van de JHA te gebruiken en eindexamenkandidaten,
huidige deelnemers van de JHA en collega’s te interviewen. Omdat er ook meerdere
methoden zijn toegepast is er sprake van methodische triangulatie. Zo heb ik een
literatuurstudie gedaan en interviews afgenomen, waarbij ik zowel middels het voeren van
gesprekken als het inzetten van kunstzinnige en sportieve activiteiten data verzameld. Ook
heb ik gebruik gemaakt van twee theoretische onderzoeksmethoden: het boek
‘Praktijkonderzoek in zorg en welzijn’ van Cyrilla van der Donk en Bas van Lanen (2015) en
van het boek ‘Praktijkgericht kwalitatief onderzoek’ van Hans Doorewaard, Ad Kil en Arnoud
van de Ven (2015). Verder heb ik onderzoekerstriangulatie ingezet door met interne
betrokkenen, de begeleiders van de JHA, en externe betrokkenen, Y. Jansen (gepromoveerd
onderzoeker), studiegenoten en docenten mee te laten kijken en denken (Van der Donk &
Van Lanen, 2015, p. 47-48).
Interviews eindexamenkandidaten
Met dank aan twee connecties vanuit de Innovatieagenda Ieder Talent Telt ben ik in contact
gekomen met acht eindexamenkandidaten, die ik mocht interviewen voor mijn onderzoek. De
interviews met de eindexamenkandidaten zijn gedaan in vier interviews, met per interview
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twee eindexamenkandidaten tegelijkertijd. Enerzijds maakte dat het gesprek dynamisch,
omdat de ondervraagden elkaar ook van nieuwe input voorzagen wat tot nieuwe inzichten en
opbrengsten resulteerde. Anderzijds wordt het daardoor lastiger te onderscheiden of zaken
voor beide ondervraagden gelden wanneer één ondervraagde daarover verteld. Het risico
dat dit met zich meebrengt heb ik ondervangen door bij de belangrijke zaken voor mijn
onderzoek te blijven checken tot in hoeverre uitspraken voor beide ondervraagden gold.
Interviews deelnemers JHA
De interviews met de deelnemers van de JHA heb ik in één tweetal en individueel gedaan, in
plaats van in een groep zoals vooraf voorgenomen. Deze keuze heb ik samen met collega’s
gemaakt omdat tijdens het maken van de interviewguide er tóch veel vragen naar voren
kwamen die relevant zouden zijn om te stellen aan de deelnemers van de JHA. In een
groepsgesprek zou de kwaliteit van de inhoud verloren kunnen gaan en waren de resultaten
wellicht oppervlakkiger geweest wegens de spanningsboog in de groep.
Factoren van invloed (inzet kunstzinnige en sportieve middelen)
Door de ondervraagden de factoren van invloed te laten invullen in de fundamenten van de
huisjes, als basis waarop hun studiekeuze is gebaseerd, ontstond er een overzicht voor mij
als onderzoeker, maar ook voor de ondervraagden zelf. Ze gingen met elkaar vergelijken wat
ze hadden opgeschreven en aan de hand daarvan kreeg het gesprek nieuwe wendingen.
Een risico dat het ontwerp (zie bijlage 2 uit het onderzoeksverslag) met zich meebracht was
dat de ondervraagden exact het aantal van vijf palen van het huis gingen invullen. Om dit te
voorkomen zei ik vooraf duidelijk dat ze niet allemaal ingevuld hoefden te worden en dat ik
nog meer papieren had met de huizen erop voor het geval er meer dan vijf factoren van
invloed waren op hun studiekeuzeproces. Wat ik opeenvolgend terugkreeg waren ingevulde
fundamenten, bestaande uit exact vijf ingevulde palen van de huizen. Toen koos ik ervoor
om twee eindexamenkandidaten twee huizen te geven met daaronder maar één paal, zodat
zij zelf een aantal palen (= factoren van invloed) mochten bepalen. Los van elkaar hadden
ze 9 en 10 factoren opgeschreven die van invloed waren. Hieruit wordt zichtbaar hoe
duidelijk beelden kunnen beïnvloeden, ondanks dat ik als onderzoeker vaker tegen de
ondervraagden heb gezegd dat het aantal palen van het huis geen richtlijn was. Mogelijk
heeft dit betrekking op het willen voldoen aan onbedoelde verwachtingen. Om hier in de
onderzoeksresultaten zo min mogelijk nadeel van te bevinden heb ik de opgeschreven
factoren tijdens de interviews voornamelijk gebruikt als hulpmiddel, om aan de hand daarvan
vervolgens het gesprek te voeren. Vaak werden er dan nog factoren aan toegevoegd. Voor
een volgende keer neem ik mee om het kader van een activiteit zo open mogelijk te maken.

3.2 Ontwerpproces innovatie
Het doel was om een innovatieve praktijkverbetering te bewerkstelligen die een oplossing
biedt voor het praktijkprobleem, zoals beschreven in hoofdstuk 1 van het onderzoeksverslag.
De reacties en de adviesbeoordeling van mijn praktijkbegeleider (zie bijlage 2) spreken
waardering uit. Wel wil ik het uiteindelijke ontwerp met de huidige deelnemers van de JHA
nog bespreken voor feedback. Dat is nog niet gelukt. De deelnemers hebben zich allemaal
ingeschreven voor een opleiding, voor 1 mei, wat maakt dat zij nu minder structureel
aanwezig zijn bij de JHA. Ze blijven wel nog steeds langskomen om zich inhoudelijk voor te
bereiden op hun vervolgstudie en om elkaar te zien. Sinds 1 mei meer colleges op de
donderdagen dan voorheen. Deze combinatie maakt dat het voor nu planmatig nog niet
gelukt is om een moment van feedback te creëren, maar hier zorg ik nog wel voor voordat
het zomervakantie is. Het perspectief van de (oud-)doelgroep is immers een belangrijk
fundament voor het ontwerp. Feedback en ideeën zal ik dan samen met collega’s verwerken
in het huidige ontwerp om deze te verstevigen.
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3.3 Implementatie
Dit verslag is het eindproduct en wordt afgegeven aan de begeleiders van de JHA. De pilot
die is omschreven is een vorm van fysieke implementatie. Diverse tools die naar voren
komen uit het innovatieve ontwerp geven een handreiking voor invulling van de
bijeenkomsten. Deze worden in de loop van de tijd aangevuld met meerdere tools, die vanuit
ervaring met de huidige deelnemersdagen gaandeweg ontstaan in samenwerking met de
doelgroep. Vanaf juli kijkt het team van de JHA naar hoe er komend studiejaar invulling wordt
gegeven aan de weken en maanden. Als onderzoeker, ontwerper en ambassadeur blijf ik
betrokken bij de JHA. In de gesprekken over de planning en inhoudelijke invulling van
komend studiejaar zal ook worden bepaald wanneer de pilot voor het eerst definitief van start
gaat.
Om draagvlak te creëren heb ik continu overlegd met mijn collega’s op stage. Een tijd terug
heb ik in mijn team twee sessies gehouden om samen tot één geformuleerde visie en missie
te komen. Stapje voor stapje hebben we op post-its geschreven wat we belangrijk vinden om
te betekenen voor de deelnemers en uit te dragen als organisatie en deze samengevoegd.
Daaruit bleek ook behoefte te zijn om meer te betekenen voor mensen die ondersteuning
wensen in loopbaankeuzes. Mede vanuit deze teamsessies is de JHA aan het groeien. Er
komen meer begeleiders en er wordt meer tijd gecreëerd om te investeren in de JHA. Dit
maakt het mede mogelijk om een avondprogramma aan te gaan bieden. Middels
brainstormsessies en het uitwisselen van ervaringen met collega’s is er voor deze
innovatieve praktijkverbetering draagvlak ontstaan in de organisatie. Naast dat dit een
oplossing biedt voor de inhoudelijke behoeftevraag van middelbare scholieren, zal er vanuit
de organisatie worden ingezet op het creëren van bekendheid. Dit wordt gedaan middels
sociale media, flyers, de contacten met het voortgezet onderwijs en de
eindexamenkandidaten en ieders persoonlijke en professionele netwerk.

16

4.

Bronnenlijst

Van Aanholt, R., Vaarwerk, G. & Van Baars, M. (2015). Jonge Helden Academie
(Managementsamenvatting). Nijmegen: De Jonge Helden Academie.
Aanpak Jeugdwerkloosheid. (z.d.) Betere studiekeuzeinformatie. Geraadpleegd op 5 april
2018, van https://www.aanpakjeugdwerkloosheid.nl/aanpak/samen-metonderwijs/betere-studiekeuzeinformatie.
Brinkman, J. (2013). Voor de verandering (5e druk). Groningen: Noordhoff.
Doorewaard, H., Kil, A. & Van de Ven, A. (2015). Praktijkgericht kwalitatief onderzoek: Een
praktische handleiding. Amsterdam: Boom Lemma Uitgevers.
Hermes, J., Naber, P. & Dieleman, A. (2010). Leefwerelden van jongeren (1e druk, 3e
oplage). Bussum: Coutinho.
Moerman, S. (2016, 2 mei). Drie op de tien jongeren balen van studiekeuze. Geraadpleegd
op 24 februari 2018, van
https://www.metronieuws.nl/nieuws/binnenland/2016/05/studiekeuze-laat-leerlingenpraten-over-dromen
Nu.nl (2015, 7 augustus). Waarom duizenden scholieren de verkeerde studie kiezen.
Geraadpleegd op 3 maart 2018, van http://www.nu.nl/weekend/4102111/waaromduizenden-scholieren-verkeerde-studie-kiezen.html
NWO (2008). Kennis in kaart 2007. Den Haag: Nederlandse Organisatie voor
Wetenschappelijk Onderzoek.
Participatiekompas. (z.d). Open Space Bijeenkomst. Geraadpleegd op 12 mei 2018, van
http://www.participatiekompas.nl/methoden-en-tools/open-space-bijeenkomst
Van der Burg, K. (2017). A-maze-ing Choice (Afstudeerscriptie). Culturele en
Maatschappelijke Vorming, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Nijmegen.
Van der Donk, C. & Van Lanen, B. (2015). Praktijkonderzoek in zorg en welzijn (2e druk).
Bussum: Coutinho.
Van der Vlerk, D. (2013) Inspireren tot leren: Het ontwerpen van een uitdagende
leeromgeving. Bussum: Coutinho.

17

5.

Bijlagen

Bijlage 1: Onderzoeksverslag

Onderzoeksverslag

Door:
Student CMV
Studentnummer: 550617
Datum:
28-05-2018

18

Inhoudsopgave
Lijst van afkortingen
1. Onderzoeksontwerp
1.1 Onderzoeksdoel
1.2 Onderzoeksvraag
1.3 Deelvragen
2. Onderzoeksmethode
2.1 Methoden en motieven van onderzoek
2.2 Inzet kunstzinnige en sportieve activiteiten
2.3 Tijdsplanning
3. Onderzoeksresultaten en conclusies
3.1 Deelvraag 1: Wat is er bekend over de doelgroep eindexamenkandidaten?
3.1.1 Ontwikkelingspsychologie
3.1.2 Context en belevingswereld van adolescenten
3.1.3 Verbinding psychosociale ontwikkeling en context
3.1.4 Conclusie deelvraag 1
3.2 Deelvraag 2: Wat hebben eindexamenkandidaten nodig om een gedegen
studiekeuze te kunnen maken?
3.2.1 Algemene ervaringen over het studiekeuzeproces
3.2.2 Rol voortgezet onderwijs in het studiekeuzeproces
3.2.3 Belangrijkste factoren die van invloed zijn
3.2.4 Wat kan leerlingen ondersteunen in hun studiekeuzeproces?
3.2.5 Conclusie deelvraag 2
3.3 Deelvraag 3: Wat is het huidige aanbod van de JHA en hoe maakt de JHA
verschil voor de huidige deelnemers?
3.3.1 Wat is de JHA?
3.3.2 Wat doet de JHA?
3.3.3 Perspectief huidige deelnemers JHA
3.3.4 Conclusie deelvraag 3
4. Aanbevelingen
5. Suggesties vervolgonderzoek
6. Bronnenlijst onderzoeksverslag
7. Bijlagen onderzoeksverslag
1. Opbrengsten adviesgesprek Y. Jansen
2. Fundament huizen
3. Interview guide – Eindexamenkandidaten
4. Samenvatting resultaten interviews – Eindexamenkandidaten
5. Uitgewerkte interviews – Eindexamenkandidaten
6. Factoren van invloed (fundament huizen) – Eindexamenkandidaten
7. Brainstormsessie – Eindexamenkandidaten
8. Interview guide – Deelnemers JHA
9. Samenvatting resultaten interviews – Deelnemers JHA
10. Uitgewerkte interviews – Deelnemers JHA
11. Factoren van invloed (fundament huizen) – Deelnemers JHA
12. Programmaleerlijn I & O

19

20
21
22
23
23
24
24
25
26
27
27
27
28
29
29
30
30
31
32
33
35
37
37
37
39
39
40
41
42
44
44
46
47
49
53
71
77
81
83
86
91
98

Lijst van afkortingen
(Alfabetische volgorde)
Havo
JHA
Mbo
Vmbo
Vwo

Hoger algemeen voortgezet onderwijs
Jonge Helden Academie
Middelbaar beroepsonderwijs
Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs
Voortgezet wetenschappelijk onderwijs

20

1. Onderzoeksontwerp
Binnen het gehele onderzoek is gebruik gemaakt van de beschreven structuur van
onderzoek in het boek ‘Praktijkonderzoek in zorg en welzijn’ van Cyrilla van der Donk en Bas
van Lanen (2015). In dit verslag zal dan ook verwezen worden naar deze theorie. Daarnaast
ondersteunt het boek ‘Praktijkgericht kwalitatief onderzoek’ van Hans Doorewaard, Ad Kil en
Arnoud van de Ven (2015) in het verkrijgen van een beter beeld bij de vraag waar kwalitatief
onderzoek op is gebaseerd. Het onderzoek is kwalitatief van aard, wat betekent dat het
onderzoek niet in cijfers uit te drukken is, maar vooral de inhoudelijke kant, met daarin
meerdere perspectieven, wordt belicht (Van der Donk & Van Lanen, 2015, P. 136).
Praktijkprobleem
Aan de hand van de 5xW+H-methode is een probleemanalyse opgesteld ter oriëntatie (Van
der Donk & Van Lanen, 2015, P. 104).
Wat is het praktijkprobleem?
Tijdens open dagen wordt de Jonge Helden Academie (JHA) benaderd door
eindexamenkandidaten die aangeven behoefte te hebben aan begeleiding tijdens hun
studiekeuzeproces. Deze eindexamenkandidaten hebben zich te houden aan de wettelijk
vastgelegde leerplicht, waardoor het voor hen niet haalbaar is om deel te nemen aan de
deelnemersdagen op de donderdag. De JHA vormt momenteel voornamelijk opvang voor
jongeren die gepland of ongepland (door bijvoorbeeld studie-uitval) een tussenjaar hebben
genomen, maar biedt (nog) geen mogelijkheid aan in het ondersteunen van
eindexamenkandidaten.
Wie heeft te kampen met het probleem?
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).
In eerste instantie zijn het eindexamenkandidaten, die onvoldoende basis halen uit de
huidige begeleiding die hen wordt geboden om een bewuste keuze voor studie of werk te
kunnen maken, die te kampen hebben met het probleem. Daarmee samen hangt dat een
begeleidingstraject vanuit de JHA tot dusver uitblijft voor hen. Overigens heeft de gehele
samenleving te kampen met dit probleem, wanneer door gebrek aan begeleiding in
studiekeuzeprocessen leerlingen minder tevreden zijn over hun uiteindelijke studiekeuze. Dit
zou kunnen uitwerken in studie-uitval, wat ook nadelige financiële en welzijnsgevolgen heeft.
Doelgroep: Eindexamenkandidaten
Wanneer treedt het probleem op?
Het gebrek aan passende studiekeuzebegeleiding voor eindexamenkandidaten treedt op
wanneer eindexamenkandidaten daar zelf last van hebben, maar ook als dit negatieve
uitwerkingen heeft voor de samenleving wanneer er bijvoorbeeld studie-uitval optreedt.
Waarom is het een probleem?
Het is een probleem omdat er, wanneer er onvoldoende passende begeleiding wordt
geboden in het studiekeuzeproces van jongeren, het de kans op een ‘verkeerde’ studiekeuze
vergroot en daarmee het welzijn van de jongere verslechtert, waardoor hij tussen wal en
schip zou kunnen raken.
Waar doet het probleem zich voor?
Dat 30% van de studenten spijt heeft van de studiekeuze is landelijk (Moerman, 2 mei 2016).
Echter is het probleem bekend geworden tijdens de open dagen op de Hogeschool van
Arnhem en Nijmegen, toen eindexamenkandidaten hun behoefte naar (meer) begeleiding
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uitspraken. Zij kwamen uit Nijmegen en omstreken. Daarom zal dit onderzoek richten op
eindexamenkandidaten uit Nijmegen.
Hoe is het probleem ontstaan?
Geredeneerd vanuit de ontwikkelingspsychologie zijn jongeren nog niet in staat om op dit
moment zelf een gedegen studiekeuze te kunnen maken. Echter is dit wel wat de
samenleving op dit moment nog steeds van jongeren vraagt, gezien het huidige
onderwijssysteem en de mede daardoor geschepte verwachtingen. Dit systeem met de
bijbehorende verwachtingen zijn niet in één dag te veranderen. Eindexamenkandidaten
gaven aan momenteel onvoldoende ondersteuning te krijgen in hun studiekeuzeproces
vanuit het voortgezet onderwijs, maar hebben hier wel behoefte aan. Daarnaast bestaat het
feit dat de JHA hier nog geen aanbod voor ontwikkeld heeft.
De JHA heeft aangegeven graag een bijdrage te willen leveren in wat er wél gedaan kan
worden om eindexamenkandidaten van dienst te kunnen zijn in hun behoeftevraag. Ondanks
de jonge leeftijd is het van belang dat zij voor zover mogelijk al wel worden ondersteund in
het ontdekken van ambities, kwaliteiten, talenten en het maken van passende
loopbaankeuzes.
Doelstelling
1.1 Onderzoeksdoel
Het onderzoeksdoel is om een passende vorm te vinden waarmee de JHA kan inspelen op
de behoefte naar ondersteuning in studiekeuzeprocessen van eindexamenkandidaten.
Hierbij wordt dus opzoek gegaan naar antwoorden op vragen in een specifieke
beroepssituatie met als doel deze situatie beter te begrijpen en te verbeteren (Van der Donk
& Van Lanen, 2015, P. 23). De vorm van onderzoek in deze doelstelling valt te typeren als
beschrijvend onderzoek, omdat er zal worden gekeken hoe het thema
‘studiekeuzeprocessen bij eindexamenkandidaten en de aansluiting van de JHA daarop’ in
elkaar zit. (Van der Donk & Van Lanen, 2015, P. 53).
Subdoelen daarin zijn:
→ Voorkomen is beter dan genezen, door te richten op de doelgroep eindexamenkandidaten
en daarmee preventief te werk te gaan en op die wijze proberen de studie-uitval te
verkleinen.
→ Inclusie stimuleren door eindexamenkandidaten die dat nodig hebben, de kans te geven
om ondersteuning te krijgen vanuit de JHA.
→ Het stimuleren en begeleiden van persoonlijke ontwikkeling voor eindexamenkandidaten
in het algemeen
→ Een gevoel van (sociale) zekerheid door het maken van een studiekeuze op basis van
een groter fundament aan kennis over zichzelf
→ Het voorkomen van problematieken zoals een sociaal isolement en onzekerheid die
kunnen optreden bij studie-uitval door een verkeerde studiekeuze
→ Het voorkomen van een financiële tegenvaller voor zowel aankomend studenten als de
gehele samenleving door minder ‘verkeerde’ studiekeuzes.
Vraagstelling
Na het formuleren van de doelstelling, wordt de onderzoeksvraag opgesteld. “Deze centrale
vraag gaat altijd over de kernbegrippen van het onderzoek in hun onderlinge verband.”
(Doorewaard, Kil & Van de Ven, 2015, P. 44). Daaruit volgen deelvragen, waaruit de
antwoorden samen een uitkomst geven op de hoofdvraag. Vanuit de doelstelling en
subdoelen zijn de volgende hoofdvraag, met bijbehorende deelvragen opgesteld:
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1.2 Onderzoeksvraag:
Hoe kan de JHA inspelen op de behoefte aan ondersteuning voor het studiekeuzeproces van
eindexamenkandidaten?
1.3 Deelvragen:
1. Wat is er bekend over de doelgroep eindexamenkandidaten?
2. Wat hebben eindexamenkandidaten nodig om een gedegen studiekeuze te kunnen
maken?
3. Wat is het huidige aanbod van de JHA en hoe maakt de JHA verschil voor de huidige
deelnemers?
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2. Onderzoeksmethode
Naast gebruik te maken van eerdergenoemde onderzoeksmethoden, wordt er gebruik
gemaakt van meerdere theoretische bronnen, collega’s, medestudenten en een
ervaringsdeskundige: Y. Jansen. Zij heeft Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie
gestudeerd en is gepromoveerd in onderzoek aan de Radboud Universiteit van Nijmegen.
Het gesprek met haar zorgde voor een steviger fundament waar het onderzoek op
gebaseerd is. In bijlage 1 is de samenvatting te vinden. Vanuit deze samenvatting is
vormgegeven aan de onderzoeksmethoden en een globaal beeld geschetst voor de inhoud
van de interviewguides. Door het onderwerp en de informatie vanuit meerdere invalshoeken
en verschillende kanten te bekijken wordt triangulatie gewaarborgd (Van der Donk & Van
Lanen, 2015, P. 134).

2.1 Methoden en motieven van onderzoek
Voor antwoorden op de deelvragen wordt de onderzoekspopulatie ondervraagd en worden
bestaande tekstbronnen gebruikt (Van der Donk & Van Lanen, 2015, P. 133-137). De
onderzoekspopulatie bestaat uit eindexamenkandidaten van het voorgezet middelbaar
beroepsonderwijs (vmbo), het hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo) en het
voortgezet wetenschappelijk onderwijs (vwo), uit de huidige deelnemers van de JHA en uit
de oprichters van de JHA.
Voor deelvraag 1 zal een antwoord gegeven worden middels de theorie die daarover al
voorhanden is. Dat is efficiënter en gebaseerd op meerdere onderzoeken, wat de
betrouwbaarheid vergroot. De methode voor het verkrijgen van een antwoord op deelvraag 1
is beschrijvend.
Deelvraag 2 zal voornamelijk beantwoord worden door het bevragen van
eindexamenkandidaten en oud-examenkandidaten en tevens huidige deelnemers van de
JHA, ondersteund door theorie. Zo kan worden verklaard waar de studiekeuze van
eindexamenkandidaten op gebaseerd is en worden beschreven wat de doelgroep nodig
heeft. Uit het gesprek met Y. Jansen ontstond de conclusie om de eindexamenkandidaten in
tweetallen te interviewen, zodat zij elkaar kunnen versterken in het gesprek. Evenals om de
eindexamenkandidaten te vragen om suggesties voor hoe de JHA leerlingen kan
ondersteunen in hun studiekeuzeproces. Het interviewen van de deelnemers kan, zoals
omschreven in de samenvatting onder het kopje ‘deelnemers’, in één groep waarbij de
deelnemers hun antwoorden éérst voor zichzelf opschrijven alvorens verbale reacties
worden uitgewisseld.
Het antwoord op deelvraag 3 wordt onderbouwd door documentenstudie en
praktijkonderzoek. Zo wordt er gebruik gemaakt van de managementsamenvatting (Van
Aanholt, Vaarwerk & Van Baars, 2015) van de JHA, opbrengsten uit gesprekken met de
oprichters van de JHA en interviews met de huidige deelnemers van de JHA om te definiëren
hoe de deelnemers van de JHA het aanbod ervaren. De vorm van onderzoek voor de
interviews voor deelvraag 2 en deelvraag 3 is kwalitatief. Hiervoor zijn interview guides
opgesteld (zie bijlagen 3 en 8), met daarin de open vragen die het gesprek vorm zullen
geven. De respondenten worden gevraagd om hun eigen ervaringen en verhalen te delen.
Door als onderzoeker actief te luisteren, door te vragen en samen te vatten wordt de ander
uitgedaagd om te vertellen (Stevens, z.d.). Een eis daarbij is om iedereen soortgelijke vragen
te stellen, om validiteit en betrouwbaarheid te waarborgen (Van der Donk & Van Lanen,
2015, P. 141-145).
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2.2 Inzet kunstzinnige en sportieve activiteiten
Ter ondersteuning voor het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek worden er creatieve
middelen ingezet. “Met de traditionele vormen van dataverzameling, zoals in het bijzonder
het bevragen, kun je mensen in zorg en welzijn niet altijd goed bereiken. Daarnaast zetten
deze vormen van dataverzameling mensen niet altijd aan tot actieve deelname.” (Van der
Donk & Van Lanen, 2015, P. 148). Om middels een tweede invalshoek tot andere inzichten
te komen en een actieve deelname te stimuleren, wordt daarom gebruik gemaakt van figuur
1 en figuur 2 (Ook in bijlage 2). Beelden stimuleren vrijheid en speelsheid van denken en
laten daarmee het brein op een andere manier naar zaken kijken, dan wanneer alleen
gebruik wordt gemaakt van taal, zo concludeert Jan van Rosmalen in zijn boek ‘Het woord
aan de verbeelding’ (2012).

versus
Figuur 1

Figuur 2

Het eerste huis op één paal staat niet net zo stevig als het tweede huis dat op meerdere
palen staat. Maar hoe ziet het fundament voor een studiekeuze eruit? Uit welke aspecten
bestaat dat fundament? Deze vraag wordt voorgelegd aan de eindexamenkandidaten en met
hen besproken. Er wordt aan hen gevraagd om de palen van het huis in te vullen met
factoren die voor hen van invloed zijn op hun studiekeuzeproces. Een tweede vraag die
daarbij hoort is om de factoren in te vullen naar grootte van invloed ter hoogte van de palen.
Als iets bijvoorbeeld van grote invloed is op het studiekeuzeproces, mag dat dichterbij het
huisje worden geschreven. Is iets van minder grote invloed, mag het verder van het huisje af
worden geschreven. Zo ontstaat er een overzicht van invloedrijke factoren en de mate
waarin deze van invloed zijn op het studiekeuzeproces van de ondervraagden. Belangrijk om
hierbij te benoemen is dat er niks goed of fout is en dat vijf niet het verwachtte aantal
factoren is, maar minder of meer ook mogelijk is. Daarvoor is er een nieuw papier. Ook wordt
deze methode gebruikt in de interviews met de huidige deelnemers van de JHA, waarbij in
deel één van het interview wordt gevraagd naar de ervaringen en factoren van invloed op het
studiekeuzeproces als eindexamenkandidaat en in deel twee als deelnemer bij de JHA.
Deze worden verwerkt in de onderzoeksresultaten.
Voor het groepsgesprek met de deelnemers van de JHA kan gebruik worden gemaakt van
tekstballonnen, waar alle deelnemers hun ideeën in op kunnen schrijven. Hierdoor wordt een
zichtbaar individueel moment gecreëerd tijdens de groepsdiscussie (Van der Donk & Van
Lanen, 2015, P. 151).
Om suggesties te krijgen voor mogelijke innovatieve praktijkverbeteringen en de vorm
daarvan, worden er brainstormsessies gehouden. Dit gebeurt tijdens de interviews, maar kan
ook een andere keer worden ingepland indien de tijd en spanningsboog dat vraagt.
Afhankelijk van de situatie kan dit mondeling of op papier, met post-its en gekleurde stiften
en pennen.
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2.3 Tijdsplanning
12 weken:
Februari:
Maart:
Week 10 (05-09 maart):

Week 11 (12-16 maart):
Week 12 (19-23 maart):
Week 13 (26-30 maart):

April:
Week 14 (02-06 april):
Week 15 (09-13 april):
Week 16 (16-20 april):
Week 17 (23-27 april):
Mei:
Week 18 (Vakantie):
Week 19 (07-11 mei):
Week 20 (14-18 mei):
Week 21 (21-25 mei):

Oriënteren / Richten / Plannen: Start onderzoeksopzet

Oriënteren / Richten / plannen: Onderzoeksopzet verder
uitwerken, sparren met mensen over te formuleren
onderzoeksvraag etc.
Oriënteren / Richten / plannen: Onderzoeksopzet inleveren voor
feedback en verder met literatuuronderzoek
Oriënteren / Richten / plannen: Verwerken feedback
Verzamelen: Verzamelen literatuur deelvraag 1
+ Interviews/Enquêtes opstellen en checken met collega’s +
afspraken plannen

Verzamelen: Interviews/Enquêtes uitvoeren en uitwerken
Verzamelen: Interviews/Enquêtes uitvoeren en uitwerken
Analyseren en concluderen: Resultaten en conclusies. →
Opsturen voor feedback
Ontwerpen en innoveren: Bedenken innovatief product

Ontwerpen en innoveren: Uitschrijven en afronden
Afronden en inleveren conceptversie onderzoeksverslag →
Opsturen voor feedback
Ruimte voor uitloop / verwerken feedback
Puntjes op de i en inleveren
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3 Onderzoeksresultaten en conclusies
In dit hoofdstuk zal per deelvraag een analyse van de verzamelde gegevens beschreven
worden, waarna per deelvraag de conclusie wordt getrokken.

3.1 Deelvraag 1: Wat is er bekend over de doelgroep eindexamenkandidaten?
Om hier inzicht in te krijgen worden meerdere perspectieven van deskundigen op basis van
wetenschappelijk onderzoek met elkaar worden vergeleken.
3.1.1 Ontwikkelingspsychologie
Nederland is één van de weinige landen waarin jongeren al tussen hun 12e en 14e een
richting kiezen. Twee jaar later dient de volgende keuze zich alweer aan: de keuze voor een
sector (na leerjaar 2 op het vmbo) of een profiel (na leerjaar 3 op havo/vwo). Door de sectorof profielkeuze worden al gauw meerdere beroepsmogelijkheden buitengesloten. Het
keuzeproces voor een vervolgstudie begint, afhankelijk van het niveau, in het derde, vierde
of vijfde leerjaar (Nelis & Van Sark, 2013, p. 151: Hermes, Naber & Dieleman, 2010, p. 111113).
Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dit voor jongeren veel te vroeg te zijn om keuzes te
maken (Nelis & Van Sark, 2013, p. 28-34). Het brein is in ontwikkeling tot het 25e levensjaar.
Adolescenten hebben vaak moeite met overzicht houden, relativeren, het onder controle
houden van emoties, concentreren en keuzeprocessen. De prefrontale cortex in de
frontaalkwab van het brein regelt vaardigheden met betrekking tot het maken van
weloverwogen keuzes en het nadenken over consequenties van een beslissing op de lange
termijn. Tegelijkertijd is het ook één van de hersendelen die pas laat uitontwikkeld is.
Plannen, prioriteren en anticiperen is daardoor lastiger voor adolescenten (Nelis & Van Sark,
2013, p. 31-34). Dit wordt bevestigd door Jelle Jolles, hoogleraar neuropsychologie aan de
Vrije Universiteit van Amsterdam: “Tieners hebben nog te weinig kennis en ervaring om
volledig zelfstandig te leren, of studie- en beroepskeuzes te maken. Vraag twaalfjarigen niet
om te plannen. Meer dan een week vooruit denken, lukt ze niet. Het gaat mis als we doen
alsof ze dat wel kunnen.“ (Govaerts, 2018).
De positieve uitwerking is dat jongeren op zoek gaan naar nieuwe dingen, naar
onafhankelijkheid en naar hun eigen rol binnen een groep. Daarover vertelt neurobioloog
Dick Swaab: “De puber moet het veilige eigen nest uit en in een nieuwe omgeving zijn eigen
onafhankelijke leven beginnen. Als hij zorgvuldig alle risico’s af zou wegen, zou dat nooit
gebeuren.” (Nelis & Van Sark, 2013, P. 34).
Nelis & Van Sark (2014, p. 186 – 207) halen een aantal zaken aan die voor jongeren de
motivatie voor leren bevorderen. Zo spreken zij over hoe het stimuleren van
talentontwikkeling door te focussen op datgene, waar jongeren al goed in zijn, de intrinsieke
motivatie bevordert. Dit wordt nog sterker wanneer dit talent wordt uitgedaagd om nóg beter
te worden. Daarnaast is een veilige omgeving van belang om te kunnen presteren. “Volgens
een onderzoek van YoungWorks ervaart ongeveer de helft van de jongeren tussen 12 en 18
jaar dat ze door hun omgeving worden afgeremd om te presteren: ze schamen zich voor hun
leeftijdgenoten en merken dat er op school geen cultuur is waar applaus klinkt voor
uitzonderlijke prestaties in de schoolvakken.” Ook wordt aangegeven dat voornamelijk
individuele begeleiding helpt in het creëren van motivatie. Verder speelt het bevorderen van
autonomie, door het creëren van eigen verantwoordelijkheid voor het leerproces van
jongeren, door hen mee te laten denken met het onderwijs en mee te laten beslissen over
het beleid een grote rol. Deze aspecten spreken de intrinsieke drijfveren van jongeren aan.
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3.1.2 Context en belevingswereld van adolescenten
De maatschappij lijkt steeds meer te verwachten van jongeren. Prestatiedruk vanuit zichzelf
en de omgeving groeit.
Rol van het voortgezet onderwijs
Het onderzoek van Dopmeijer over studentenwelzijn in het hoger onderwijs (Windesheim,
2017) heeft meerdere reacties opgeroepen. Het doel van het actieplan dat daaruit voortkomt
is om het onderwerp bespreekbaar te maken en te voorkomen dat studenten te lang met
(psychische) problemen rondlopen. Daarop reageerde Rhea van der Dong, voorzitter van het
Interstedelijk Studenten Overleg, met dat er binnenkort zombies in het onderwijs dwalen als
we niet oppassen. Franciscus Ismaël Kusters (filosoof) en Alderik Visser (medewerker
Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling) zien dezelfde problematiek op steeds
jongere leeftijd. Zo schrijven zij:
“Jonge mensen hebben het gevoel dat ze onder ‘hoogspanning’ staan. Alsof ze geen
seconde mogen verliezen, en geen steken kunnen laten vallen. Ze moeten in alle
opzichten in hun leven voortdurend presteren. Niet alleen op school, maar ook op
sociaal vlak en in allerlei buitenschoolse activiteiten is ‘excelleren’ de norm. Als we
niet oppassen, zijn mijn leerlingen inderdaad straks de zombies in het hoger
onderwijs.” (Kusters & Visser, 2018).
Kusters en Visser typeren het onderwijs als een ‘weerspiegeling van de samenleving’. “Op
het consultatiebureau wordt al gezegd dat een kind ‘achterloopt’ of ‘goed presteert’. Wij zijn
onze prestaties. Wat wil zeggen: de tijd die je hebt ‘besteed’ op een ‘nuttige’ (lees:
economisch productieve) manier. Niet voor niets zegt premier Rutte: als de economie groeit,
gaat het goed met ons land. En mijn leerlingen geloven dit.” (Kusters & Visser, 2017).
Rol Social Media
Paul Verhaeghe, psychoanalyticus en hoogleraar psychodiagnostiek aan de universiteit van
Gent, spreekt over individualisering van de samenleving, waarin ieder verantwoordelijk wordt
voor zijn eigen succes. “De grootste bedreiging wordt ervaren op het gebied van sociale
rangorde. We zijn continue aan het vergelijken. Niet alleen met anderen, maar ook met
onszelf. 'Hoeveel likes heb ik op Facebook gekregen voor mijn vakantiefoto's van dit jaar?
Hoeveel waren het er vorig jaar? Oei, het zijn er minder.' Men gaat zelfs met zichzelf in
competitie treden, hoe gek dat ook moge klinken (Verhaeghe, 2018).” Dat wordt ook erkend
door documentairemaakster Sanne Kooiman, die zich zorgen maakt: "We beoordelen elkaar
steeds meer op prestatiegerichte eisen, zoals het aantal volgers op Instagram. Prestatiedruk
is natuurlijk een ding dat onder alle leeftijdsgroepen leeft. Maar als je jong bent moet je jezelf
nog vinden en bewijzen. Dan kan iemand die prestatiedruk veel heftiger ervaren." Volgens
de documentairemaakster is er tegenwoordig meer keuzestress. "Vroeger was je vader
schoenmaker en werd jij dat ook. Nu kan je worden wat je wil. Welke keuze maak je dan?"
Het hangt volgens haar samen met de druk om een perfecte keuze te maken. "De verkeerde
keuze heeft financiële gevolgen, nu de basisbeurs is afgeschaft." (NOS, 2017).
Rol van omgeving
Ook is er een rol vanuit ouders zichtbaar. “Recent jongerenonderzoek toonde aan dat vanaf
12 jaar reclame en leeftijdgenoten meer invloed hebben op geld uitgeven dan ouders. Bij
studie- en beroepskeuze zijn ouders juist weer cruciaal.” (Nelis & Van Sark, 2015, P. 39).
Wanneer door een instabiele thuissituatie er geen ondersteuning wordt geboden vanuit
ouders, zoeken jongeren vaak sturing van andere opvoeders of van elkaar in de klas. Dat
betekent overigens niet dat de rol van vrienden of andere betrokkenen uitgesloten is. Een
ander perspectief op de rol van ouders is volgens psychiater Esther van Fenema dat ouders
kinderen te weinig leren omgaan met tegenslag. "Als iemand het uitmaakt of een tentamen
niet haalt, dan kunnen ze daar niet goed mee omgaan."
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De psychiater denkt dat ouders vroeger harder waren voor hun kinderen. "Ze hadden vaak
meerdere kinderen waar de aandacht over verdeeld moest worden en niet twee die alles
waar moeten maken. Toen moest je zorgen dat je een baan en een woning had. Dat is heel
concreet. Nu kijken we naar factoren zoals leuk en succesvol zijn, maar je bent nooit leuk of
succesvol genoeg." (NOS, 2017).
3.1.3 Verbinding psychosociale ontwikkeling en context
Ontwikkelingspsycholoog Michiel Westenberg geeft aan dat ouders de psychosociale
ontwikkeling wel een handje kunnen helpen, door het gedrag van pubers te ’spiegelen’. Door
hen bijvoorbeeld regelmatig te vragen: hoe voel je je; wat denk je hiervan; zou je dit een
volgende keer weer zo doen? Westenberg pleit voor aansporing van identiteitsontwikkeling
vanuit de omgeving: “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 partnerkeuze komen. Gek genoeg vinden
we dat voor studiekeuze niet nodig.” (Brandt, 2009).
Kusters & Visser (2017) sluiten daarbij aan: “Als we écht een generatie van zombies willen
voorkomen, dan wordt het tijd dat we ontleren dat het leven draait om individuele prestaties
die zorgen voor economische productiviteit. Als onderwijzers en opvoeders moeten we
leerlingen allereerst helpen om te ontspannen, maar veel belangrijker nog: om te helpen
ontdekken wat werkelijk van waarde is, wie ze zijn en hoe ze hun toekomst
gemeenschappelijk willen vormgeven. We hebben opnieuw aandacht nodig voor onze
mentale gezondheid. Zoals we ook nood hebben aan een vrije ruimte in onderwijs,
bijvoorbeeld door een vak als filosofie. We moeten leerlingen helpen een weg te vinden
waarin ze niet lijden onder prestatiepijn, maar prestatieplezier beleven. Ons onderwijs laat
zich ketenen door de eenzijdige aandacht voor presteren. Het wordt tijd dat we ons daarvan
bevrijden.”
Verhaeghe (2018) ziet ook mogelijkheden in het samenbrengen. Zo eindigt hij zijn artikel met
“Als je mij vraagt wat je als individu kunt doen, dan zeg ik: ‘Verbind je met anderen.’”.
3.1.4 Conclusie deelvraag 1
De meeste middelbare scholieren beginnen minimaal twee jaar voor de deadline van
inschrijven met de oriëntatie op een studiekeuze. In deze conclusie wordt verder gesproken
over middelbare scholieren of leerlingen, omdat de gevonden antwoorden ook op hen van
toepassing zijn (zie kopje ‘onderzoeksproces’ in hoofdstuk 3 van het verslag ‘Ruimte
creëren, hoe doen we dat?’ voor een toelichting).
Vanuit theorie over de ontwikkelingspsychologie blijkt dat middelbare scholieren nog niet in
staat zijn om fundamentele keuzes te maken met betrekking tot hun studieloopbaan. Ze
hebben meer moeite met plannen, prioriteiten stellen en anticiperen. Wél gaan jongeren
graag op zoek naar nieuwe dingen, hun plek in de groep en onafhankelijkheid. Het
bevorderen van talentontwikkeling, een veilige omgeving, autonomie en het geven van
individuele begeleiding stimuleert de motivatie van jongeren om te leren. Ze ervaren veel
prestatie- en groepsdruk vanuit het voortgezet onderwijs, sociale media en hun directe
omgeving, zoals hun ouders. Dit heeft relatief veel impact omdat ze nog zoekende zijn in het
proces naar wie ze zijn en wat ze willen. Deskundigen adviseren daarom om ruimte te
creëren voor ontspanning, verbinding met anderen en het gesprek over persoonlijke
ontwikkeling.
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3.2 Deelvraag 2: Wat hebben eindexamenkandidaten nodig om een gedegen
studiekeuze te kunnen maken?
Om een antwoord te kunnen geven op deze deelvraag zijn er in totaal 11 jongeren
geïnterviewd. Acht daarvan zijn eindexamenkandidaten van twee voortgezet
onderwijsinstellingen in Nijmegen. De interviewguide is te vinden in bijlage 3. Middels één
van de samenwerkingspartners van de JHA, de netwerkbeweging Ieder Talent Telt waar ook
docenten in actief zijn, is contact gelegd met twee docenten van twee verschillende
voortgezet onderwijsinstellingen in Nijmegen. Zij hebben ieder vier eindexamenkandidaten
geselecteerd op basis van diversiteit in opleidingsniveau (vmbo, havo en vwo). De overige
drie geïnterviewden zijn willekeurig geselecteerde deelnemers van de JHA die als oudexamenkandidaat ervaring hebben in het studiekeuzeproces (zie interviewguide in bijlage 8).
Om een compleet beeld te schetsen zijn er eindexamenkandidaten en ervaringsdeskundigen
van vmbo-theoretisch, havo en vwo geïnterviewd. Daarin was het van belang dat ieder
niveau door ten minste twee eindexamenkandidaten werd gewaarborgd, om middels
meerdere perspectieven vanuit één opleidingsniveau de validiteit van het onderzoek te
verhogen (Van der Donk & Van Lanen, 2015, p. 42-52). De interviews duurden één tot
anderhalf uur. Zie bijlage 5 voor de uitwerkingen en bijlage 4 voor de samenvatting van de
interviews met eindexamenkandidaten. Zie bijlage 10 voor de uitwerkingen en bijlage 9 voor
de samenvatting van de interviews met de deelnemers van de JHA. Hieronder volgen de
belangrijkste bevindingen. Verder is een onderzoek ‘studiekeuze en tussenjaar’ vergeleken
met dit onderzoek. Daarmee is mede inzicht verkregen in het antwoord op deze deelvraag.
Het gebruikte onderzoek is uitgevoerd door het 1V Jongerenpanel (onderdeel van
EenVandaag) in samenwerking met 3FM en X-Lab, waarin 1407 jongeren van 12 t/m 24 jaar
oud (onder wie 525 bovenbouwscholieren, van wie er dit jaar 262 eindexamen doen, en 644
studenten) zijn ondervraagd. De uitslag van de peiling is na weging representatief voor vier
variabelen, namelijk leeftijd, geslacht, onderwijsniveau en spreiding over het land (1V
Jongerenpanel, 3FM & X-Lab, 2016). Daarnaast is het antwoord op deze deelvraag
gebaseerd op een praktijkonderzoek van Stemmingmakers naar het studiekeuzeproces van
337 studenten van gemiddeld 16 jaar oud (middelbaar beroepsonderwijs (mbo), hoger
beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs) (Stemmingmakers, 2017).
3.2.1 Algemene ervaringen over het studiekeuzeproces
De leerlingen vonden het over het algemeen genomen leuk, maar ook erg lastig om een
studiekeuze te maken. Volgens het landelijke onderzoek van 1V Jongerenpanel, vond 67
procent van de ondervraagde bovenbouwleerlingen het moeilijk om een studiekeuze te
maken en gaf 30% van de ondervraagde studenten aan, achteraf een andere studiekeuze te
hebben gemaakt (1V Jongerenpanel, 3FM & X-Lab, 2016). De leerlingen die voor het
onderzoek van de JHA zijn geïnterviewd gaven allemaal aan dat ze veel druk en stress
ervaren in het maken van een juiste studiekeuze in één keer. Tijdens de interviews gaven de
leerlingen aan te beseffen dat zekerheid hebben bij het maken van een studiekeuze een
utopie is. Vaak heerste er toch een idee dat je de studiekeuze voor de rest van je leven
maakt. Voor een aantal was dit een sterke overtuiging en anderen dachten dat niet, maar
voelden het wel vaak zo. Deze twee opbrengsten komen ook terug in het onderzoek dat is
gedaan door Stemmingmakers, zie ‘Dit vinden scholieren het aller moeilijkst’, hieronder in
figuur 3 (Stemmingmakers, 2017). Op de vraag “Merk je verschil tussen medeleerlingen die
al wél een keuze hebben gemaakt of nog niet?” antwoordde één leerling: “Ja ik wel, ja
tuurlijk, je wilt slagen. Maar sommigen die nog niet de keuze hebben gemaakt zouden het
niet erg vinden als het niet lukt.” Eén leerling vertelde na een studiekeuze te hebben
gemaakt, bewust géén meeloopdag meer te hebben gedaan uit angst dat die meeloopdag
(en dus studie) tegen zou kunnen vallen. De leerling was bang voor een slechte ervaring,
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omdat hij dan opnieuw een keuze zou moeten maken (want nu heeft hij er wél zin in). De
deelnemers van de JHA gaven aan achteraf gezien weinig te hebben gedaan in de oriëntatie
voor de studiekeuze, mede omdat de focus lag op het behalen van de eindexamens. Negen
van de elf geïnterviewden gaven aan dat de doorslag van hun uiteindelijke studiekeuze op
gevoel gemaakt is.

Figuur 3

3.2.2 Rol voortgezet onderwijs in het studiekeuzeproces
Op het vmbo is het studiekeuzeprogramma een wettelijk vastgelegd proces is, bestaande uit
begeleiding in het bezoeken van open dagen, het verkennen van beroepen en daarna in het
maken van een vertaalslag naar zichzelf. Voor havo en vwo is de studiekeuzebegeleiding
niet verplicht, omdat jongeren doorgaans op hun 18e klaar zijn met de opleiding en dan niet
meer leerplichtig zijn (Van der Burg, 2017). Opvallend is dat alle leerlingen in de interviews
aangaven niet veel te hebben gehad aan hun middelbare school als het gaat om het maken
van een studiekeuze. Wellicht is dit te verklaren doordat informatie nog niet volledig landt bij
de jongere, vanwege de ontwikkeling van het brein en omdat de motivatie extrinsiek is (Nelis
& Sark, 2013, P. 156). Wél gaven alle geïnterviewden aan dat wanneer ze begeleiding
wilden, in de vorm van gesprekken met de decaan/mentor, ze deze konden krijgen.
Studiekeuzetesten op de computer, mails waarin open dagen werden aangekondigd en een
verplichte MBO-avond op hun eigen school hadden weinig effect, aldus de leerlingen. De
persoonlijke begeleiding van de mentor en de decaan daarentegen hielp hen wel. Ook sprak
een aantal leerlingen waardering uit over het mogen missen van lessen voor
studiekeuzeactiviteiten. Uit de gesprekken met de vier vwo-leerlingen was een enthousiasme
zichtbaar wanneer gesproken werd over de profielwerkstukken, waarbij de leerlingen zelf
een onderwerp mochten kiezen om onderzoek naar te doen, ook buiten de school.
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3.2.3 Belangrijkste factoren die van invloed zijn
Om hier een goed antwoord op te vinden zijn de eindexamenkandidaten en deelnemers van
de JHA gevraagd om in het fundament van huizen (bijlage 2) álle factoren op te schrijven die
een basis vormen waarop hun studiekeuze is gemaakt. Hoe groter de invloed van een factor
is, hoe hoger deze in het fundament is opgeschreven. Deze uitwerkingen zijn terug te vinden
in bijlagen 6 en 11. De factoren die in het gesprek nog meer naar voren zijn gekomen zijn
een aanvulling daarop en ook besproken in de gesprekken. Een samenvatting van de
belangrijkste factoren, op basis van de gesprekken, ondersteund door de ingevulde
fundamenten volgt hieronder:
Omgeving: Vooral ouders kwamen in elk gesprek terug als belangrijke factor. De leerlingen
gaven aan veel waarde te hechten aan de mening, de steun, de vrijheid vanuit en het advies
van hun ouders. Ook bleken de studies waar zij naar keken directe raakvlakken te hebben
met de baan van één of twee van de ouders. Ook andere familieleden en kennissen spelen
een rol. De invloed van vrienden bleek niet altijd positief te zijn. Zo gaven sommige
leerlingen aan een studie te hebben gekozen omdat vrienden het ook deden en vertelde één
deelnemer over dat hij een studie niet koos omdat een vriend had gezegd dat je dan alleen
met kinderen zou werken, wat hij niet wilde. Achteraf bleek dat niet per sé de realiteit te zijn.
Wél gaven de ondervraagden aan gesprekken met vrienden ook erg fijn te vinden. In deze
ervaringen was een duidelijk verschil zichtbaar tussen de vmbo- en vwo-leerlingen. De vwoleerlingen konden uit elkaar houden wat zij zelf belangrijk vonden en wat de invloed van
vrienden was. Voor vmbo-leerlingen lag dat anders; zij namen sneller aan wat vrienden
zeiden of deden. Daarnaast kwam middels het gesprek naar boven hoe ervaringen, zoals
gesprekken met familie of buitenactiviteiten uit de kindertijd aansluiten op de studie waar zij
uiteindelijk voor gekozen hebben.
Tijd: In drie van de vier gesprekken met eindexamenkandidaten kwam naar voren dat de
eindexamenkandidaten toe waren aan een pauze, omdat er veel van hen wordt gevraagd, in
zowel energie als tijd. Twee vmbo-leerlingen gaven aan geen motivatie te hebben om nog
naar havo te gaan. En zo koos de helft van de vriendengroep van twee vwo-leerlingen voor
een tussenjaar. Dit was dan ook een terugkerend thema in de gesprekken. Vrienden van de
geïnterviewde eindexamenkandidaten die een tussenjaar gingen doen, lijken minder stress
te ervaren in de ogen van de leerlingen. Eén leerling gaf aan eigenlijk wel een tussenjaar te
willen om te gaan werken, maar dit wegens de leerplicht nog niet te mogen. Op de vraag
“Merk je verschil tussen medeleerlingen die al wél een keuze hebben gemaakt of nog niet?”
antwoordde één leerling: “Ja ik wel, ja tuurlijk, je wilt slagen. Maar sommigen die nog niet de
keuze hebben gemaakt zouden het niet erg vinden als het niet lukt.” Een deelnemer van de
JHA heeft aanmoediging van een tussenjaar op zijn school gemist. Naar aanleiding van de
vraag wat dat hem zou hebben gebracht, vertelde hij: “Wat het me nu ook brengt, dat ik iets
ga doen waar ik met de volle 100% achter sta. In ieder geval waarvan ik denk dat ik dit wel
écht leuk vind. Ik sta hier wel echt achter, en dat was bij de buitensportopleiding niet”. 52%
van 91 ondervraagde studenten die een tussenjaar hadden gekozen, dit te hebben gedaan
om uit te zoeken wat zij wilden gaan studeren (1V Jongerenpanel, 3FM & X-Lab, 2016).
Prestatiedruk en groepsdruk: Naast dat er wel eens op verjaardagen door familie wordt
gevraagd of leerlingen hun studiekeuze al weten, is er meerdere malen in de gesprekken
aangegeven door de leerlingen dat ze zich schamen als ze nog niet weten wat voor studie ze
willen gaan doen. Zo zei één van de leerlingen: “Het is ook stom om te zeggen dat je het nog
niet weet”. Een soortgelijke ervaring geldt voor één van de deelnemers die is geïnterviewd:
“Binnen school kan je eventueel worden gezien als diegene ‘die het nog niet weet’, dat gaat
ten koste van je reputatie”. Sociale media spelen ook zeker een rol in een bepaald
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verwachtingspatroon, in de zin van ‘het willen voldoen aan het perfecte plaatje’. In alle
interviews kwam het thema groepsdruk terug als zeer aanwezig in het studiekeuzeproces.
Zo werd er door vijf ondervraagden aangegeven meer druk te ervaren wanneer
medeleerlingen al wél een keuze hadden gemaakt. De indruk hierin was ook een bepaalde
kwetsbaarheid te zien, voornamelijk wanneer het gevoel bij leerlingen ontstond zich te
moeten verantwoorden wanneer hij of zij een minder ‘over het algemeen bekende’ keuze
maakte, zoals de opleiding bij de marine (interview 3) en de keuze voor de politieopleiding
(interview 1). Een deelnemer vertelde: “En nu kan ik daar makkelijker over praten. Het
gevoel dat je niet meegaat in de trein waar anderen in meegaan, dat je er niet meer
helemaal bij hoort”. Na door te hebben gevraagd over hoe dat nu voor hem is, nadat hij toch
koos voor een tussenjaar. Zijn reactie was: “Ja k*t, mis ik alsnog de trein waar mijn vrienden
in meegaan, maar er nu bewust tijd voor nemen is wel beter”.
3.2.4 Wat kan leerlingen ondersteunen in hun studiekeuzeproces?
Aandacht en het persoonlijke gesprek: De meeste leerlingen gaven aan dat ze nog nooit zo’n
‘diepgaand’ gesprek hebben gevoerd over hun studiekeuze en er nog nooit zo veel over na
hebben gedacht voordat ze het interview hadden, nadat aan het einde van het interview de
vraag werd gesteld hoe ze het gesprek ervaren hadden. De behoefte ligt voornamelijk in
persoonlijke begeleiding, gesprekken over interesses, kwaliteiten en karakter en in een
interactieve vorm met een goede sfeer, zo blijkt uit de interviews met zowel
eindexamenkandidaten als de deelnemers van de JHA. Ook het advies van ouders en
vrienden wordt gewaardeerd.
Een goed beeld van de inhoud van de opleiding, de locatie, banenkansen en de sfeer:
Vooral open dagen, meeloopdagen en gesprekken met en ervaringen van studenten werkten
hierin bevorderend. Het zien van de omgeving waarin de opleiding zich bevindt en het kijken
naar filmpjes en beelden helpen om een overzicht te creëren, gold voor meer dan de helft
van de ondervraagden.
Bovenstaande twee belangrijkste opbrengsten die volgens de leerlingen en deelnemers van
de JHA werden aangegeven het meest helpend zijn in het maken van een studiekeuze, zijn
ook grotendeels terug te zien in het onderzoek dat is gedaan door 1V Jongerenpanel (1V
Jongerenpanel, 3FM & X-Lab, 2016). Zo gaf 72% van de ondervraagde
bovenbouwleerlingen aan waarde te hechten aan het bezoeken van open dagen en 50% aan
meeloopdagen. Daaropvolgend is het advies van ouders/familie voor 37% van de
ondervraagden belangrijk. Opvallend is dat maar 20% van de ondervraagden aangaf waarde
te hechten aan advies van de leraar of studieadviseur van de middelbare school. In de
gesprekken met eindexamenkandidaten voor het onderzoek van de JHA kwam namelijk naar
voren dat gesprekken met de decaan/studieadviseur wél veel invloed hadden op de
uiteindelijke studiekeuze.
Ideeën en tips voor de JHA:
Aan de ondervraagden zelf is ook in ieder interview gevraagd welke vorm en inhoud aan kan
sluiten op de behoefte van eindexamenkandidaten. Daarvoor zijn twee van de acht
eindexamenkandidaten voor een tweede keer geïnterviewd op de locatie van de JHA, om
middels een brainstormsessie ideeën op te doen.
Aanvullend op bovenstaande informatie, werd in totaal tien keer workshops/activiteiten als
vorm aangeraden. Daarop doorvragend leverde het volgende overzicht op:
- Door wie? Liever niet door een docent, maar door iemand die focust op persoonlijke
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ontwikkeling én kennis heeft van studies. Samen mét andere leerlingen (bij voorkeur die
elkaar nog niet kennen).
- Waar? De locatie bij voorkeur buiten de school, in een gezellige sfeer / omgeving
- Wanneer? In het examenjaar ligt de focus op het halen van de examens. Advies van alle
geïnterviewde eindexamenkandidaten was om eerder te starten met oriënteren en mogelijk
in het examenjaar de mogelijkheid wél te bieden, maar niet voornamelijk daarop te focussen.
Het onderzoek dat is gedaan door Stemmingsmakers (2017) bevestigt dit startmoment van
oriëntatie, zie figuur 4:

Figuur 4

Daarnaast werd geadviseerd om geen ‘vaste wekelijkse verplichting’ te vragen van
leerlingen, omdat school al veel tijd vraagt. Eén geïnterviewde gaf aan dat zijzelf er wel tijd
voor zouden vrijmaken, omdat meerdere open dagen bezoeken ook tijd en geld kost, zeker
wanneer je nog niet goed weet wie je bent en wat je wil.
Dagdeel? De avond, omdat ze overdag naar school moeten. Wél gold voor een aantal
leerlingen dat ze vrij krijgen voor buitenschoolse activiteiten die bevorderend zijn voor hun
studiekeuzeproces. Belangrijker was echter de belangrijkheid van lessen en praktische
haalbaarheid van het plannen van één of meerdere workshops/activiteiten vanuit de JHA,
overdag.
Hoe? Dat vonden de meeste geïnterviewden een lastige vraag. Met spelvormen zodat er
beweging in zit en door structuur en duidelijkheid aan te bieden, gaf één deelnemer aan.
Opbrengst brainstormsessie met twee eindexamenkandidaten
In het boek ‘Praktijkonderzoek in Zorg en Welzijn’ (Van der Donk & Van Lanen, P. 152) wordt
gesproken over het maken van een mindmap, als methode voor dataverzameling. Om aan te
sluiten op de doelgroep, is ervoor gekozen om ook aan de eindexamenkandidaten zelf te
vragen aan wat voor soort ondersteuning voor hun studiekeuzeproces zij denken. Na afloop
van het interview met twee eindexamenkandidaten is vanuit wederzijds enthousiasme
afgesproken om nog een keer bij elkaar te komen voor een brainstormsessie. Zie bijlage 7
voor foto’s van de opbrengst van de brainstormsessie en hieronder figuur 5 en figuur 6 voor
een impressie. Nadat de eindexamenkandidaten alles hadden opgeschreven wat er in hen
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op kwam, is dit besproken, waaruit vervolgens in samenwerking de belangrijkste
opbrengsten zijn weergegeven. Dit betreft:
- Matching: tussen de leerling en de studie
- Vragen stellen: in de groep, deze bespreken en de opbrengsten daarvan verwerken in een
persoonlijke box of een boekje
- Een overzicht van do’s en dont’s van ervaringsdeskundigen, bijvoorbeeld door gasten uit te
nodigen
- Vorm: thema-avonden, van 2 – 3 uur per avond, waarbij mensen elkaar vooraf nog niet
goed kennen
- Inhoudelijk:
- Eigenschappen, wie ben jij?
- Ervaringen
- Afstrepen van studies en dit vervolgens bespreken
- Het gesprek over prestatiedruk en vele keuzes: hoe ga je daarmee om?
- Profielwerkstuk

Figuur 5

Figuur 6

3.2.5 Conclusie deelvraag 2
De meeste middelbare scholieren beginnen minimaal twee jaar voor de deadline van
inschrijven met de oriëntatie op een studiekeuze. Hieronder wordt verder gesproken over
middelbare scholieren of leerlingen, omdat de gevonden antwoorden ook op hen van
toepassing zijn (zie kopje ‘onderzoeksproces’ in hoofdstuk 3 van het verslag ‘Ruimte
creëren, hoe doen we dat?’ voor een toelichting).
Ze vinden het moeilijk om een studiekeuze te maken en ervaren het als iets dat
levensbepalend is en in één keer goed moet gaan. Ze vinden het daarnaast moeilijk om te
praten over iets dat ze nog niet weten. De doorslag voor een bepaalde studie wordt meestal
op gevoel gemaakt. De mening en steun van ouders is belangrijk voor het
studiekeuzeproces van leerlingen. Ook vrienden, kennissen, overige familieleden en de
mentor/decaan spelen een rol. Het gevoel heerst dat tijd nuttig besteed moet worden en er
een gehele eigen verantwoordelijkheid bestaat voor je eigen succes. Het contrast is
zichtbaar in het regelmatig uitgesproken verlangen naar rust en een pauze. Een tussenjaar
was daarom ook een terugkerend thema.
Er is voornamelijk behoefte aan persoonlijke begeleiding en aandacht, middels gesprekken
en in een interactieve vorm over interesses, kwaliteiten en karakter. Daarnaast helpt het
leerlingen om een goed beeld te hebben van voornamelijk de inhoud, locatie, banenkansen
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en sfeer van en op de opleiding. Meeloopdagen, open dagen, beelden zien en gesprekken
met en ervaringen van studenten zijn de populairste middelen hiervoor.
Naar aanleiding van de vraag wat eindexamenkandidaten en oud-eindexamenkandidaten
een geschikte vorm van ondersteuning zouden vinden voor hun behoeftevraag komt het
volgende overzicht naar voren:
Vorm:
Door:
Waar:
Wanneer:
Hoe vaak:
Dagdeel:
Hoe:

Workshops / activiteiten
Iemand die focust op persoonlijke ontwikkeling én kennis heeft van studies. In
een groep samen met andere leerlingen
Buiten school, in een gezellige omgeving
Eén of twee jaar vóór het eindexamenjaar: vmbo 3-4, havo 4-5, vwo 4-5-6
Géén wekelijkse verplichting (wegens tijdtekort)
Avond, 2-3 uur
Spelvormen en beweging

Concluderende tips vanuit de brainstormsessie met twee eindexamenkandidaten:
- Matching tussen leerling en studie
- Vragen stellen in de groep en opbrengsten verwerken in een persoonlijk boxje/boekje
- Een overzicht van de do’s en dont’s van ervaringsdeskundigen, bijvoorbeeld door gasten uit
te nodigen
- Het gesprek over wie je bent, ervaringen, prestatiedruk, vele keuzes: hoe ga je daarmee
om?
- Het afstrepen van studies (+bespreken).
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3.3 Deelvraag 3: Wat is het huidige aanbod van de JHA en hoe maakt de JHA
verschil voor de huidige deelnemers?
In samenwerking met collega’s en op basis van de Managementsamenvatting (Van Aanholt,
Vaarwerk & Van Baars, 2015) van de JHA is onderstaand overzicht van informatie naar
voren gekomen. Daarnaast heb ik tijdens de interviews aan de huidige deelnemers van de
JHA gevraagd wat voor hen belemmerend en bevorderend werkt in hun traject bij de JHA.
En ook om, naast het invullen van het fundament van het huis op basis waarvan zij een
studiekeuze hebben gemaakt tijdens hun periode op het voortgezet onderwijs, het
fundament van het huis ook in te vullen op basis waarvan ze een studiekeuze hebben
gemaakt tijdens hun traject bij de JHA.
3.3.1 Wat is de JHA?
De JHA is een ontmoetings- en leerplek waarin jongeren in aanvulling op hun eventuele
andere onderwijs- en/of werkactiviteiten zowel individueel als gezamenlijk begeleid worden
en zich optimaal kunnen voorbereiden op verdere stappen met betrekking tot werken en
leren. In een integrale aanpak met informele en multifunctionele (leer)ruimtes en activiteiten
wordt er een beroep gedaan op het hoofd, hart en de handen van de jongeren.
3.3.2 Wat doet de JHA?
De JHA verzorgt workshops en begeleidingstrajecten waarmee jongeren gestimuleerd
worden te kijken naar zichzelf en naar de wereld om zich heen. Een concreet voorbeeld
hiervan dat veel wordt ingezet is het spel A-maze-ing Choice, waarbij op speelse wijze zowel
individueel als collectief een ontdekkingsreis naar de persoon zelf wordt begeleid (Van der
Burg, 2017). De JHA is daarnaast bezig met het opstarten van ouderbijeenkomsten, omdat
blijkt dat ouders een grote rol hebben in het studiekeuzeproces van hun kind. Een derde
voorbeeld is een talentenscan, die wordt gebruikt om het karakter, de gerichtheden en de
talenten van het individu in kaart te brengen. Zo worden jongeren geholpen met het
onderzoeken van intrinsieke drijfveren en het betekenis geven aan opgedane en nog bewust
te kiezen ervaringen. De begeleiders confronteren hen met wat er in de opleidings- en
beroepspraktijk en samenleving gevraagd wordt aan kennis, houding en vaardigheden.
Daarbij is er continu uitwisseling tussen het individu en zijn/haar omgeving. Naast de
zelfgekozen projecten en activiteiten, wordt er een aantal thema’s aan de orde gesteld die
essentieel zijn voor persoonlijke ontwikkeling en het maken van toekomstbestendige keuzes
voor in zowel privé- als werkend leven. Een belangrijke kernwaarde hierin is om de
deelnemers veel vrijheid te geven in hoe ze hun eigen leerproces willen vormgeven. Mede
daardoor wordt de intrinsieke motivatie aangesproken, wat het keuzeproces verstevigt.
Benaderingswijze
Door jonge mensen te ondersteunen in het eigen maken van het zelf verantwoordelijkheid
nemen voor leerprocessen zal dit ook in de verdere loopbaan bijdragen aan meer
zelfstandigheid. Daarnaast stelt de JHA het individuele aspect centraal, wat zorgt voor een
verdiepingsslag waarmee het fundament van het keuzeproces verstevigd wordt. Zo zijn de
huidige begeleidingstrajecten op iedere jongere persoonlijk afgestemd, door voorafgaand
aan het traject en tijdens het traject gesprekken te voeren over wat de jongere nodig heeft
om zich optimaal te kunnen ontwikkelen.
Groepsgrootte
Door met groepen van maximaal 12 deelnemers te werken, blijft de persoonlijke aandacht
voor het individu gewaarborgd en biedt het voldoende veiligheid om ook gebruik te maken
van de dynamiek in de groep.
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Weekindeling
Binnen de JHA werken jongeren op één vaste dag per week individueel en in groepen. Zij
doen zelfonderzoek, onderzoek naar het opleidingsaanbod en de arbeidsperspectieven en
ontdekken gaande weg wat er wel/niet helpt binnen dit proces. De andere dagen besteden
zij aan het opdoen van ervaringen binnen onder andere betaald werk, vrijwilligerswerk, het
opzetten en uitvoeren van eigen projecten of het starten van een bedrijf. De JHA werkt met
een flexibele in- en uitstroom per maand.
Locatie
Per 1 januari 2015 is de JHA gestart in het oude Montessoricollege aan de Berg en
Dalseweg 293 in Nijmegen. Deelnemers kunnen daar zelf mede vorm aan geven, wat de
herkenbaarheid, het eigenaarschap en het ‘thuis voelen’ bevordert. Uit ervaring blijkt dat
samen werken, leren en leven in één ruimte of gebouw, bijdraagt aan de ontwikkeling van
jongeren.
Samenwerking netwerk en maatschappij
De JHA is aangesloten bij het netwerk van de Innovatieagenda Nijmegen ‘Ieder Talent Telt’.
Dit is een multidisciplinaire netwerkbeweging die zich inzet om talentontwikkeling te
stimuleren voor alle kinderen en jongeren van Nijmegen. De JHA is samen met het ROC van
Nijmegen bezig om een actieve samenwerking te starten, waarbij vanuit de JHA workshops
worden gegeven op het ROC en er wederzijdse kennis en expertise wordt uitgewisseld. Ook
heeft de JHA contacten met de landelijke denktank ‘tussenjaarprogramma’s’ en middelbare
scholen in Nijmegen.
Didactische uitgangspunten:
A. Twee leerlijnen binnen het I en O-concept:
1.
De I-lijn: de Individuele lijn: de persoonlijke ambities, talenten, kwaliteiten, doelen,
dromen, belemmeringen, principes, waarden, mentaliteit etc. Ook wel de Interne factor
genoemd, die door anderen weer als 'de binnenstroom' wordt omschreven.
2.
De O-lijn: de verwachtingen, eisen, opvattingen, ontwikkelingen etc. vanuit de
Omgeving (opleiding, werk, privé, e.d.), ook wel de objectieve (externe) factor genoemd die
ook wel als de 'buitenstroom' wordt aangeduid.
B. Het scheppen van een klimaat van veiligheid en (zelf)vertrouwen opbouwen. Het mogen
maken van fouten en het durven nemen van risico’s zijn noodzakelijke voorwaarden voor
succesvol verder leren en werken.
C. Een deelnemer stelt en behaalt eigen doelen.
D. Situaties creëren waarin de jongeren hun kennis en ervaringen kunnen delen. Want als ze
dat kunnen, kunnen ze ook vermenigvuldigen.
E. Verbindende activiteiten organiseren die bijdragen aan een goede sfeer en aan plezier in
leren.
F. Fysiek bezig zijn met sport- en buitenactiviteiten zowel individueel als in de groep.
Door I- en O-factoren te onderzoeken en deze vervolgens op elkaar af te stemmen, krijgt een
jongere antwoord op de volgende vraag: Waar ben je goed in en wat is dan een duurzame
keuze voor je ontwikkeling? In de afbeelding van bijlage 12 wordt de programmaleerlijn
weergegeven (Van Aanholt, Vaarwerk & Van Baars, 2015, p. 11).
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3.3.3 Perspectief huidige deelnemers JHA
Uit bijlage 9 blijkt dat voor de deelnemers die zijn ondervraagd de volgende aspecten van
meerwaarde zijn:
- Aandacht en persoonlijke begeleiding, “Je voelt je gezien en gehoord. Hier geven ze om je
en ben je geen nummer”
- Feedback
- Vrijheid
- Tijd
- Spelvormen
- 1 dag in de week, waardoor er tijd over is voor een bijbaan en een eigen planning
- Begeleiders
- Koffie/lunchtijd
- Het maken en nabespreken van de talentenscan
- De connecties van de JHA
- De kennis van de begeleiders
- De tijdsbesteding en zelfstandigheid door te werken aan je eigen doel
- Een gemeenschapsgevoel
- Het werken in kleinere groepen
Wat belemmerend werkt:
- Dagen waarop minder wordt gedaan door de jongeren
- Roken
- Het spelen van ‘Just Dance’, een computerspel. Dat was leuk, maar droeg minder bij aan
het vinden van een passende studiekeuze.
Op basis waarvan de deelnemers een studiekeuze hebben gemaakt tijdens hun periode op
het voortgezet onderwijs en tijdens hun traject bij de JHA is een significant verschil zichtbaar
(bijlage 11). Zo werd tijdens het voortgezet onderwijs de keuze gebaseerd op interesses (1
x), de studiekeuze van vrienden (1 x) en op de invloed van vrienden, ouders, school en een
talent voor sport (1x). Tijdens het traject bij de JHA bestaat het fundament voor de
studiekeuze uit veel meer, specifiekere en meer persoonsgebonden factoren, zoals hoe de
opleiding eruit ziet, het zelfbeeld, begeleiding en de talentenscan.
3.3.4 Conclusie deelvraag 3
De JHA biedt jongeren een plek waar zij op maat, in eigen tempo en onder professionele
begeleiding kunnen werken aan hun persoonlijke ontwikkeling en actief kunnen onderzoeken
wat voor hen een passende studiekeuze is. Het didactische uitgangspunt van waaruit de
JHA werkt is de I/O-lijn, waarbij jongeren gestimuleerd worden te kijken naar zichzelf en naar
de wereld om hen heen. Een belangrijke kernwaarde hierin is het stimuleren van vrijheid en
eigenaarschap in het leerproces van de jongere. Mede daardoor wordt de intrinsieke
motivatie aangesproken, wat het keuzeproces verstevigt. Zo worden jongeren geholpen met
het onderzoeken van intrinsieke drijfveren en het betekenis geven aan opgedane en nog
bewust te kiezen ervaringen. Deelnemers van de JHA geeft in bijlage 9 een aantal aspecten
dat van meerwaarde is in hun begeleidingstraject bij de JHA.
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4. Aanbevelingen
In hoofdstuk 1 werd de hoofdvraag van dit onderzoek beschreven. Deze luidt als volgt:
‘Hoe kan de JHA inspelen op de behoefte aan ondersteuning voor het studiekeuzeproces
van eindexamenkandidaten?’. In het vorige hoofdstuk zijn de resultaten en conclusies per
deelvraag in kaart gebracht. Deze conclusies vormen samen het antwoord op de
hoofdvraag, waaruit de volgende aanbevelingen worden gedaan:
Ontwerp een workshop of activiteit die aansluit op de ondersteuningsbehoefte van de
doelgroep door:
1. Deze te ontwerpen voor middelbare scholieren vanaf de derde klas vmbo en vanaf de
vierde klas havo en vwo van het voortgezet onderwijs
2. Te ondersteunen in plannen, prioriteiten stellen en anticiperen en ruimte te geven voor
nieuwe ervaringen
3. Te beperken in het vragen van aandacht, energie en tijd van de jongeren en daarmee
aandacht te besteden aan de context waarin de doelgroep zich bevindt.
4. Het gesprek te faciliteren met en tussen de jongeren over wie ze zijn, wat er belangrijk
voor ze is, hoe ze hun leven willen vormgeven en welke studie daarbij zou passen.
5. Zo veel mogelijk rekening te houden met praktische randvoorwaarden/wensen en gebruik
te maken van de tips die gegeven zijn door de doelgroep zelf
6. Te werken vanuit de visie, werkwijze en tools van de JHA
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5. Suggesties voor vervolgonderzoek
Er zijn onderwerpen die tijdens het onderzoek naar voren kwamen, maar te ver af lagen van
mijn onderzoeks- en innovatiedoel. Mogelijk kunnen deze verder onderzocht en/of verbeterd
worden. Deze onderwerpen zijn:
- De invulling van tijd op de JHA: Tijdens de interviews met de deelnemers vertelden zij over
tips aan de JHA en over factoren die bevorderend en belemmerend werken (Zie bijlage 9).
Daaruit kwam één factor die voor alle drie de deelnemers van belang was, namelijk hoe de
tijd wordt ingevuld tijdens de deelnemersdagen. Hierin schuilt een gedeelde
verantwoordelijkheid van zowel de deelnemers als de organisatie.
- Het verschil tussen jongens en meisjes: Er kan verder onderzocht worden tot in hoeverre
het verschil van de (sociaal-emotionele) ontwikkeling tussen jongens en meisjes van invloed
is op het studiekeuzeproces.
- Factoren van invloed voor het studiekeuzeproces: Voor mijn onderzoek boden deze
factoren gezamenlijk een overzicht van een fundament waarop een studiekeuze gebaseerd
is. Onderwerpen zoals de invloed van ouders of social media op het studiekeuzeproces
zouden verder kunnen worden onderzocht.
- De invloed, meerwaarde en verbetermogelijkheden van de innovatieve praktijkverbetering
die uit dit onderzoek naar voren komt.
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7. Bijlagen onderzoeksverslag
1. Opbrengsten adviesgesprek Y. Jansen
Y. Jansen is gepromoveerd onderzoeker aan de Radboud Universiteit Nijmegen in Culturele
Antropologie en Ontwikkelingssociologie.
Hieronder volgt een samenvatting van de opbrengst:
-

Houdt rekening met waar de huidige deelnemers vandaan komen tijdens het
interviewen van hen.
Tip voor deelvraag 3: Hier kun je ook documentenstudie uitvoeren, theorie gebruiken
uit de kast van de Jonge Helden Academie, naast het interviewen van je collega’s

Eindexamenkandidaten
We zijn samen tot de conclusie gekomen om de eindexamenkandidaten in tweetallen te
interviewen, zodat zij elkaar kunnen versterken in het gesprek. Ik zal in de interviews vooral
inzoomen op deelvraag 2, de behoeftevraag. Ook zal ik hen vragen om suggesties, met
betrekking tot mijn innovatieve praktijkverbetering. Nadat ik opties heb ontworpen voor mijn
innovatieve praktijkverbetering, zou ik deze graag in een groepsgesprek willen voorleggen
aan de eindexamenkandidaten die ik heb geïnterviewd zodat ik kan toetsen tot in hoeverre
zij de mogelijke innovatieve praktijkverbeteringen geschikt vinden.
→ Hoe kom ik in contact met eindexamenkandidaten? Via het netwerk van de JHA en
mijn eigen netwerk in Nijmegen. Ik ga in kaart brengen welke middelbare scholen er
zijn in Nijmegen en wat de vertegenwoordiging is van de verschillende niveau’s. Mijn
doel is om 2-3 leerlingen te interviewen van zowel het VMBO, havo als het VWO, bij
voorkeur van verschillende middelbare scholen. Dit, om binnen mijn populatie een zo
breed mogelijke en diverse vertegenwoordiging te betrekken in mijn onderzoek.
Deelnemers
Het interviewen van de deelnemers doe ik in een groepsgesprek. Het doel daarvan is om
vanuit hun ervaring meer informatie te krijgen op deelvraag 2. Daarnaast zal ik vragen naar
hun perspectief op het huidige aanbod van de Jonge Helden Academie, voor deelvraag 3.
Mijn ervaring is dat de groep dusdanig veilig is dat de deelnemers hun mening durven geven
in het bijzijn van anderen, mede doordat ze elkaar en mij kennen. Ze weten elkaar juist vaak
aan te vullen, wat voor mij mogelijk meer informatie zal geven die ik kan gebruiken in mijn
onderzoeksresultaten. Om mensen de tijd te geven individueel wat langer na te kunnen
denken en de (mogelijke) gevolgen van groepsdruk te verkleinen laat ik de deelnemers per
vraag eerst de antwoorden opschrijven, waarna we er met elkaar over in gesprek gaan. Ik
zal de individuele (eerste) antwoorden ook op papier ontvangen daarna. Wat betreft mijn
innovatieve praktijkverbetering zal ik ook deze ter bespreking voorleggen in de groep, om te
bekijken wat er beter kan.
Mogelijke vragen mbt deelvraag 2 voor zowel eindexamenkandidaten als huidige
deelnemers van de JHA kunnen zijn:
- Op basis waarvan heb je je profiel (CM/EM/NG/NT) en/of studie gekozen?
(Voorbeelden: Makkelijk/financiëel/vrienden die hetzelfde kozen/gesprekken met
anderen/invloed van ouders/baanperspectief/locatie). → Vooraf mogelijke
antwoorden opzoeken op internet en dit ook toetsen.
- Wat speelde daarin voor je mee? Wat stelde je als eis vooraf en waar kwam je achter
tijdens je keuzeproces?
- Wat vind je belangrijk in een studie?
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-

Hoe weet je of je de goede keuze hebt gemaakt?
Wat heb je gemist in je studiekeuzeproces (en/of kiezen van profiel? → rekening
houden met andere leeftijd destijds/persoonlijke behoeften)
Wat heb je nodig om een gedegen studiekeuze te kunnen maken?

Collega’s
Ik ga twee of drie collega’s interviewen over het huidige aanbod bij de Jonge Helden
Academie, de werkwijze en methoden daarin en de vraag of zij ideeën hebben over het
inspelen op de behoefte van eindexamenkandidaten naar begeleiding, mede met betrekking
tot het aanbod van de Jonge Helden Academie. Yvonne gaf mij de tip dat ik ook de informele
gesprekjes die ik tussendoor heb gevoerd met collega’s mag gebruiken als data.
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2. Fundament huizen

Versus
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3. Interview guide - Eindexamenkandidaten
Wat hebben eindexamenkandidaten nodig om een gedegen studiekeuze te kunnen
maken?
- Heb je al een studiekeuze gemaakt?
Zo ja:
- Welke? ☺
Hoe?
- Zou je wat kunnen vertellen over hoe je studiekeuzeproces tot nu toe is gegaan?
- Hoe heb jij een studiekeuze gemaakt? / Hoe heb je je georiënteerd?
- Wat merk je bij medeleerlingen die een studiekeuze moeten maken?
Medeleerlingen
→ Merk je verschil tussen medeleerlingen die al wel een studiekeuze hebben
gemaakt en medeleerlingen die nog geen studiekeuze hebben gemaakt?
Belangrijke aspecten
- Waar heb je je studiekeuze vooral op gebaseerd / vond je belangrijk in je
studiekeuze?
→ Opschrijven in de palen van het huis
Factoren die van invloed waren
- Wat speelde er voor je mee tijdens het maken van een studiekeuze?
(locatie / makkelijk / geld / vrienden / baanperspectief / ouders / interesses / Social
Media / beroepsprofiel / kwaliteiten)
→ Vorm: op post-its en om jezelf heen plakken.
- En wie speelden er een rol in het maken van je studiekeuze?
- Wat heeft je geholpen in het maken van die studiekeuze?
- Wat gaf de doorslag voor je studiekeuze?
- Wanneer was het moment dat je zeker wist welke studie het zou worden? Hoe wist
je dat?
- Zijn er zaken die je hebben belemmerd in het maken van een studiekeuze? Zo ja,
welke zijn dat dan?
- In hoeverre ervaar je druk van buiten?
Kennis / rol van de school
- Wat wist je al over het maken van een studiekeuze en hoe ben je dat te weten
gekomen?
- Wat bood je middelbare school aan in voorlichting? (Welk leerjaar / Hoe / had je dat
eerder gewild)
- Wat bood je middelbare school aan in begeleiding? (Welk leerjaar / Hoe / had je dat
eerder gewild)
- En wat heb je daaraan gehad?
- Wat heb je gemist aan voorlichting en/of begeleiding op de middelbare school?
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- Wat had je denk je nog meer kunnen helpen in het maken van een studiekeuze?
Innovatie:
- Heb je suggesties voor een mogelijke vorm van ondersteuning in de
keuzeprocessen van eindexamenkandidaten? Niks is goed en fout! Hoe zou dat eruit
kunnen zien?
Afronding:
- Welke dingen zijn je tijdens het interview nog te binnen geschoten?
- Zijn er nog dingen die je wilt delen?
- Heb jij nog vragen?
- Ik wel: zou ik je hierna nog mogen benaderen als ik nog wat vragen heb? Mag ik
dan je contactgegevens? Dank je wel!
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4. Samenvatting resultaten interviews - Eindexamenkandidaten
Er zijn vier interviews gehouden met per interview twee en daarmee in totaal acht,
eindexamenkandidaten van twee vo-instellingen in Nijmegen.
Uit de interviews is een aantal hoofdthema’s gekomen, die hieronder in kaart zijn gebracht.
Achter de resultaten staat hoeveel personen dit hebben aangegeven, middels: (cijfer x).
Ervaringen over het studiekeuzeproces
De leerlingen vonden het over het algemeen genomen lastig om een studiekeuze te maken.
Ze gaven allemaal aan dat ze veel druk en stress ervaren in het maken van een juiste
studiekeuze in één keer, ondanks te beseffen dat ze die zekerheid niet helemaal hadden.
Redenen voor de stress die werden aangegeven:
- omdat je je leven gaat opbouwen om je studie heen, studentenhuis / stad leren kennen (2
x)
- omdat ze het gevoel hadden dat je de keuze maakt voor de rest van je leven (2 x)
- omdat medeleerlingen al een keuze (leken te) hebben gemaakt en zij nog niet zeker waren.
(5 x)
- omdat familie en vrienden regelmatig vroegen of ze al wisten wat ze wilden gaan doen (1 x)
Meerdere malen in de gesprekken is aangegeven door de leerlingen dat ze zich schamen als
ze nog niet weten wat voor studie ze willen gaan doen. Zo zei één van de leerlingen: “Het is
ook stom om te zeggen dat je het nog niet weet”.
Eén leerling vertelde na een studiekeuze te hebben gemaakt, bewust géén meeloopdag
meer te hebben gedaan uit angst voor dat die meeloopdag (en dus studie) tegenvalt. De
leerling was bang voor een slechte ervaring, omdat dan weer opnieuw een keuze zou
moeten gemaakt (want nu heeft hij er wél zin in).
Ook gaven de meeste leerlingen aan dat ze nog nooit zo’n ‘diepgaand’ gesprek hebben
gevoerd over hun studiekeuze en er nog nooit zo veel over na hebben gedacht voordat ze
het interview hadden, nadat aan het einde van het interview de vraag werd gesteld hoe ze
het gesprek ervaren hadden.
Manieren voor de oriëntatie:
De meest voorkomende oriëntatiemanieren zijn de volgende vier:
- Open dagen/avonden bezoeken
- Meeloopdagen
- Gesprekken met omgeving, decaan en mentor
- Via internet op zoek naar studies (filmpjes / lezen)
Vrienden en medeleerlingen
Vrienden van de geïnterviewde eindexamenkandidaten die een tussenjaar gingen doen,
lijken minder stress te ervaren. Eén leerling gaf aan eigenlijk wel een tussenjaar te willen om
te gaan werken, maar dit wegens de leerplicht nog niet te mogen. Op de vraag “Merk je
verschil tussen medeleerlingen die al wél een keuze hebben gemaakt of nog niet?”
antwoordde één leerling: “Ja ik wel, ja tuurlijk, je wilt slagen. Maar sommigen die nog niet de
keuze hebben gemaakt zouden het niet erg vinden als het niet lukt.”
Rol middelbare school in het maken van een studiekeuze:
De leerlingen geven aan niet veel te hebben gehad aan hun middelbare school als het gaat
om het maken van een studiekeuze. Wél gaven ze aan dat wanneer ze begeleiding wilden,
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in de vorm van gesprekken met de decaan/mentor, ze deze wel konden krijgen.
Ondersteuning die werd aangeboden:
- Studiekeuzetesten maken op de computer (de leerlingen zijn er niet enthousiast over)
- Mails waarin open dagen worden aangekondigd en gestimuleerd (8 x)
- In de derde klas een boekje waarin leerlingen vakgebieden konden omcirkelen (1 x)
- Naar studiemarkt gaan
- Begeleiding van de mentor en decaan (8 x)
- Een verplichte MBO-avond op de middelbare school (4 x)
Vooral de begeleiding van de mentor en decaan hielp de eindexamenkandidaten in het
studiekeuzeproces.
Factoren die van invloed waren:
Uit de gesprekken kwamen meerdere factoren naar voren die van invloed waren op de
studiekeuzeprocessen van de leerlingen.
- Inhoud van de opleiding (8x)
- Ouders en andere mensen die dichtbij staan (familie / kennissen) (8 x)
Bij alle geïnterviewde eindexamenkandidaten kwam naar boven dat hun studiekeuze directe
raakvlakken heeft met het werk van één van de ouders, beide ouders of een ander persoon
die dichtbij staat. Daarnaast is reactie gemiddeld genomen dat de geïnterviewden het
belangrijk vinden als hun ouders achter hun studiekeuze staan en ze veel vrijheid geven,
maar ook stimuleren om door te gaan.
- Locatie, stad (8 x)
- Open dagen (8 x)
- Vrienden (7 x)
- Banenkansen (7 x)
- Persoonlijkheid/Karakter en vragen zoals: Wat vind ik leuk? Wat doe ik in mijn vrije tijd?
Wat zie ik mezelf later doen? (7 x)
- Van jongs af aan een connectie met de inhoud van de opleiding (7 x)
- Gesprekken decaan en mentor (7 x)
- Gevoel: Op de vraag hoe ze de uiteindelijke keuze hebben gemaakt en wat de doorslag
gaf, kwam vaak het antwoord ”Op gevoel” (6 x)
- Profielwerkstuk (3 van de 4 x, want dat is havo- en vwo-specifiek)
- Een goede sfeer (5 x)
- Gesprekken andere mensen (5 x)
- Social Media (positief: helpt herinneren aan een studiekeuze: 2 x, negatief: zorgt voor willen
voldoen aan ideaalbeeld: 5 x)
- Medeleerlingen die al eerder begonnen met oriënteren en/of al een keuze hadden gemaakt
zorgde voor druk (5 x)
- Filmpjes kijken (4 x)
- Gebouw (4 x)
- Beroepsprofiel: wat kun je ermee worden (3 x)
- Drukte op de locatie, klein- en grootschaligheid (3 x)
- Wat je vooraf moet kunnen en hoe hoog het niveau van de opleiding is, verwachtingen (3x)
- School (2 x)
- Tijd en aandacht die de opleiding van je vraagt (2 x)
- Het praatje dat ze houden (2 x)
- Uitvalcijfers (2 x)
- Houding hoogleraren en studenten (2 x)
- Imago van de opleiding bij bedrijven en volgens docenten (1 x)
- Type onderwijs (1 x)
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Wat hielp in het maken van een studiekeuze:
- Persoonlijke gesprekken / begeleiding (8 x)
- Ervaringen van studenten (7 x)
- Het stimuleren van het vroeg beginnen aan je studiekeuzeproces + open dagen bezoeken
(6 x)
- Meeloopdagen (5 x)
- Een goede sfeer (5 x)
- Het praten met vrienden erover (5 x)
- De details van de opleiding kennen (2 x letterlijk genoemd, was ook het geluid door het
gesprek heen bij nog 3 andere leerlingen)
- Afstrepen van studies (3 x)
- Open dagen bezoeken, buiten hun eigen school ook (3 x)
- Beelden en werkplekken in de opleiding zelf (3 x)
- Het gesprek erover voeren met de klas (2x)
Wat belemmerde in het maken van een studiekeuze:

- Te weinig tijd, wat soms druk en stress opleverde. Er moet zo veel in korte tijd. (6 x)
- Mailtjes, daar kijken leerlingen minder naar (5 x)
- De mening van anderen, vooral vrienden (4 x)
- Véél keuze wat het lastiger maakt en het werd uitgesteld (3 x)
- Studies die erg veel op elkaar lijken (3 x)
- Dat er véél werd gevraagd door de omgeving of hij/zij de studiekeuze al wist (3x)
- Financiële situatie (3 x; 1 x: keuzevrijheid en 2x: kosten openbaar vervoer)
- Het algemene praatje, zoals wanneer je stage loopt, hoeveel lokalen er zijn en dat
er tentamenweken zijn: inhoud van de opleiding is belangrijker (2 x)
- Informatie die lastiger te vinden is (2 x)
Tips voor hoe de JHA ondersteuning kan bieden aan eindexamenkandidaten:
- Dat de JHA bekender wordt (3 x)
- Open dagen en meeloopdagen regelen (3 x)
- Werken vanuit je interesse (2 x)
- Mogelijkheid om te praten met studenten (2 x)
- Persoonlijke gesprekken (coach), met gesprek over interesses en sterke punten (2 x)
- Ouders betrekken (2 x)
- Filmpjes / beelden (2 x)
- In gesprek met medeleerlingen die in eenzelfde sector geïnteresseerd zijn (2 x)
- Globale voorlichtingen → Ook al voor de 4e / 5e klas (1 x)
- Een betere studiekeuzecheck (1x)
- Gesprekken met de leraren (1 x)
- Workshops/activiteiten (7 x) → gingen daarop door:
- Door wie: Geen docent, maar combinatie van iemand die focust op persoonlijke
ontwikkeling én kennis heeft van studies (4 x)
- Waar: de locatie bij voorkeur buiten de middelbare school, in een gezellige sfeer/omgeving
(4 x)
- Promotie: middels écht contact (1 x), mailtjes werken niet (6 x)
- Wanneer:
In het examenjaar ligt de focus op het halen van de examens. Advies van alle geïnterviewde
eindexamenkandidaten was om eerder te starten met oriënteren en mogelijk in het
examenjaar de mogelijkheid wél te bieden, maar niet voornamelijk daarop te focussen.
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Daarnaast om geen ‘vaste wekelijkse verplichting’ te vragen van leerlingen, omdat school al
veel tijd vraagt. (8 x).
Eén geïnterviewde gaf aan dat zijzelf er wel tijd voor zouden vrijmaken, omdat meerdere
open dagen bezoeken ook tijd en geld kost, zeker wanneer je nog niet goed weet wie je bent
en wat je wil.
- Tijdsindeling aanbod van een avondprogramma als mogelijke vorm? Ja: want overdag
school en de behoefte is er, maar niet elke week wegens andere buitenschoolse activiteiten.
Bijvangst:
- Meer dan de helft van de geïnterviewde eindexamenkandidaten gaven aan veel te
investeren in school om het niveau te behalen. Zowel vmbo-leerlingen als vwo-leerlingen
gaven aan te vinden dat er veel van hen gevraagd werd en toe zijn aan een pauze.
- Twee vmbo-leerlingen geven aan geen motivatie te hebben om nog havo te gaan doen.
- Eén leerling vertelde na een studiekeuze te hebben gemaakt, bewust géén meeloopdag
meer te hebben gedaan uit angst voor dat die meeloopdag (en dus studie) tegenvalt. De
leerling was bang voor een slechte ervaring, omdat dan weer opnieuw een keuze zou
moeten gemaakt (want nu heeft hij er wél zin in).
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5. Uitgewerkte interviews - Eindexamenkandidaten
Gelabeld op de volgende wijze:
Ervaringen over het studiekeuzeproces
Wat was de middelbare rol van school in het maken van een studiekeuze
Manieren van oriëntatie
Vrienden en medeleerlingen
Factoren die van invloed waren
Wat hielp in het maken van een studiekeuze:
Wat belemmerde in het maken van een studiekeuze:
Tips voor hoe de JHA ondersteuning kan bieden aan eindexamenkandidaten:
Bijvangst

Interview 1: Uitwerking eindexamenkandidaten M. en J. - vmbo-theoretisch, jaar 4
19-04-2018
MBO Verpleegkunde en MBO tandartsassistent
Hoe was het om een keuze te maken?
M: Best wel moeilijk. Vertelt over de MBO-avond op de middelbare school waar het ROC en
Rijn Ijssel meerdere opleidingen vertegenwoordigden, maar was niet zo nuttig en erg
algemeen. Op de school waar de opleiding gegeven wordt zelf kijken was wel nuttig en
interessanter omdat ze zich dan ook op de plek bevond. Twijfelde tussen tandartsassistente
en pedagogisch medewerker.
J: Wist het eigenlijk al meteen dat ze verpleegkunde wilde gaan doen. “Ik had sowieso al een
familie waar veel in gebeurde en ik wilde vroeger altijd al huisarts worden, tot ik erachter
kwam dat je daar havo voor nodig had.. Toen kwam ik bij verpleegkundige omdat ik de zorg
ik wilde.” Vanuit daar wil ze doorleren. Ook de MBO-avond had haar niet zo goed geholpen
omdat het erg algemeen is wat er wordt verteld.
J: Je wilt juist weten hoe het in elkaar zit
M: En de details kennen.
M: Ik vind dat de school moet regelen dat je uitgebreide kijkdagen hebt op andere scholen,
maar niet dat er hier op deze school allemaal kleine lokalen worden gebruikt om informatie te
krijgen.
Wat doen de lokalen hier met je?
M: Ja ik weet niet, je gaat gewoon zitten en na vijftig minuten ga je weer naar een andere.
J: En omdat ze niet op hun eigen plek waren zag je niet wat ze echt doen.
M: Je gaat meer ervaring erin krijgen als je echt op de plek zelf bent. Ik ben echt naar de
plek zelf gaan kijken.
En waar kijk je dan naar?
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M:
- Een nicht vertelde over haar ervaring in de tandartspraktijk waar ze werkt
- Vertelt over graag met mensen omgaan en de link met tandartsassistent (behulpzaam zijn)
- Vond het altijd leuk om naar de tandarts te gaan
Zo kwam ze erop, maar wilde wel specifiek weten hoe de opleiding in elkaar zat.
- Voegt toe: ligt ook aan je karakter wat je graag wil doen
Hoe is die interesse gegroeid?
“Ik denk ook omdat het me echt werd aangepraat van het is echt leuk om te doen”. Ze geeft
aan zelf te zijn gaan onderzoeken, naar open dagen te zijn gegaan en op internet filmpjes te
hebben gekeken voor een studiekeuze. Vooral de meeloopdag en open dagen hielpen in het
maken van een keuze.
J: Wist het snel
- Had veel mensen om zich heen die in die hoek werken
- Naar ROC geweest voor de intake en toen en de specifieke werkplek gezien, lokalen en
waar je leert bloedprikken, om zo echt zeker te weten of je het echt wil.
→ Wist vooraf echt al heel snel en veel over dat ze deze richting uit wil.
Jullie hadden het over details die je vooraf wilt weten, aan welke details denk je dan?
- Wat je vooraf al moet kunnen, wat het niveau is
- Wat de theorie en praktijk is en hoeveel mensen er per jaar zijn uitgevallen “zodat je vooraf
ook wist of je het niveau aankan”
- Hoe vaak je ermee bezig zou moeten zijn
- Algemene praatje helpt niet, wanneer je stage loopt, hoeveel lokalen er zijn en dat er
tentamenweken zijn. Het is wel belangrijk, maar daar heb je niet zo veel aan want je gaat je
echt focussen op de inhoud van de opleiding en uiteindelijk kom je daar toch wel achter.
Wat is het belangrijkste?
- Of je het leuk vindt en of het bij je past.
- Wat je écht vooraf moet kunnen.
- De verwachtingen van de opleiding, hoe ze willen dat je je ontwikkelt (of je dat ook kan
waarmaken) en wélke vakken je krijgt.
- Ook wel wat het baanperspectief is
14.56 Zorgt dat ook voor onzekerheid, of je het wel kan?
Als je de verwachtingen weet of wat je moet gaan doen maak je de keuze makkelijker voor
jezelf of je het wil doen en kan. Als je dat niet weet dan ga je de opleiding doen en dan zie je
het vanzelf en ik denk dat de meesten daar wel de fout in gaan. Uiteindelijk komt er in een
keer veel meer bij kijken dan je niet wist. En dan is de keus sneller dat je gaat stoppen.
Dat ze de mindere dingen aan het vak ook vertellen.
Ze vertellen meer schoolinformatie dan de studie zelf. En dat was ook met die ROCavonden.
Wat merk je aan medeleerlingen, hoe is dat voor hen?
J: Een vriendin vond recreatie leuk en ging bij de opleiding kijken en toen ze achter de
details kwam was dat toch niks voor haar. De verwachtingen waren anders over de opleiding
vooraf dan de presentatie op de open dag. Nu gaat ze een andere opleiding doen en daarin
hielp het persoonlijke gesprek. "Wanneer ze er dieper op in ging kwam ze er achter dat het
toch niet bij haar paste”.
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“Je hebt ook maar een korte tijd eigenlijk, hier op school. Ik weet niet of dat op andere
scholen ook zo is, maar hier begon ze best laat met de keuze. In de derde, midden eind,
richting het einde”.
M: “Op bijvoorbeeld Mondial maken klassen ook een uitje en dan moeten ze een sector
uitkiezen en dan gaan ze naar bijvoorbeeld praktische lessen over techniek of lessen over de
zorg en dat is wel, zeg maar fijn om te doen, maar hier op school is het zegmaar, je krijgt een
avond en dan zeggen ze kijk maar wat je leuk vindt en dan moet je echt zelf onderzoek
doen. Zij gaan het niet voor je doen.”
J: En dat is aan de ene kant ook wel goed, maar voor de avond zelf moet je ook al weten
welke drie opleidingen je wilt doen. Een sector kan nog wel maar specifieke opleidingen
kiezen zonder dat je al iets weet is dat best lastig. Veel leerlingen wisten dat nog niet dus
hebben maar iets gedaan.
→ Voorbereidingen moest je zelf doen, werd je niet in ondersteund.
M: “Het is een verplichte avond, je kunt er niet aan ontsnappen.”
J: “Je wordt ook niet geholpen in wat je wil. Dan heb je die MBO-avond, die is wel gewoon
verplicht, dus dat is wel goed dat je dan in ieder geval al iets weet, maar vanuit daar laten ze
je ook weer. Dat is het enige moment dat de school je echt helpt om ernaar te kijken. En
daarna moet je het weer zelf doen. En alles weten en invullen, want anders mag je het vierde
niet doen”.
--- In een gesprek met hun docent ná de interviews vroeg ik wat de school deed aan
voorbereiding en ondersteuning op een studiekeuze van de leerlingen. Zij gaf aan dat ze via
de computer meerdere testen maken en daar een sector uitkomt, voorbereidend op de MBOavonden. Ze gaf daarnaast aan zelf niet zo te geloven in de computertesten. --“Je vertelde net, je kon er niet aan ontsnappen. Heb je het idee dat veel mensen er aan
wilden ontsnappen?”
M: “Maar dat is dan wat zij zei, ze hadden geen opleiding om naar te kijken omdat ze niet
wisten wat ze wilden doen. De school moet hen echt een duwtje in de rug geven. Ik ken
genoeg mensen die maar gewoon iets gaan doen zonder te weten wat ze willen doen.”
J: “En ja onze school die wilt ons heel volwassen maken. “
M: ”Ze geven ons zegmaar een grote verantwoordelijkheid”
J: “Maar we zijn nog maar 15, 16. En dan zulke keuzes… Tuurlijk, we maken ze zelf en we
weten zelf wat we willen”.
M: “Maar er zijn ook kinderen met een andere denkwijze. Ik ben echt zo’n persoon die denkt
oké ik ben zo en ik wil dit, maar er zijn andere kinderen met een andere denkwijze. Je moet
hen echt een duwtje in de rug geven”.
Die verantwoordelijkheid die school van ons wil en ons ook zo opleidt is enerzijds wel
fijn, maar de keuze “voor ons hele leven” is wel groot om zelf te maken op deze
leeftijd.
Want voelt dat zo? Dat het voor je hele leven is?
M: Ja
J: “Ja. Ja, tuurlijk, je kunt uiteindelijk nog omscholen, maar, dat wil je liever niet”
M: “Je wilt je tijd goed benuttigen en de goede keuze maken”.
Wat helpt wel?
- De open dagen bezoeken en de plek zien waar je dan terecht komt
- Vaker in de klas erover hebben, dat werkt ook wel.
- Dat de school verplicht om naar open dagen te gaan, ook voor henzelf “we blijven jong”.
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Wat helpt niet?
- “Die mailtjes, daar kijkt niemand naar. Je drukt erop zodat het op gelezen staat. En je voelt
je niet verplicht”.
- Vrijblijvendheid omdat je je vrije tijd met vrienden wilt besteden en ook druk bent met
andere dingen zoals je examenjaar. “Op een gegeven moment denk je van, ik wil
gewoon één dag rust in mijn hoofd. Dan ga je de tijd niet verspillen aan open dagen.
We hebben altijd toetsen. Dan ga je niet nóg meer tijd besteden aan je toekomst, dan
denk je van, ik heb al even genoeg gedaan”.
- De ROC-dag was wel goed, maar je mocht niet zelf bij een opleiding kijken (Kreeg een
rondleiding door het gebouw).
Merk je verschil tussen medeleerlingen die al wél een keuze hebben gemaakt of nog
niet?
J: “Ja ik wel, ja tuurlijk je wilt slagen. Maar sommigen die nog niet de keuze hebben
gemaakt zouden het niet erg vinden als het niet lukt.”
M: “Sommigen vinden het niet belangrijk omdat ze het nog niet aan zien komen, maar
sommigen zijn echt van, ik weet echt niet wat ik wil doen”.
J: “Sommigen zijn wat laxer. Het enige doel wat er nu is, is slagen en verder is de studie voor
iedereen nog een vage vlek.”
M: Als ik de tandartsassistente-opleiding toch niet leuk vind dan kan ik voor iets anders
kijken, maar ik heb wel gewoon mijn interesse getoond.
(Later in het gesprek):
M: “Mensen die het nog niet weten zitten echt in de knelling”.
De mensen die nog geen keuze hebben gemaakt, wat gaan zij doen?
Iedereen heeft een keuze moeten maken, maar M en J denken dat sommigen dan zonder
plezier de opleiding gaan doen of zullen stoppen. Maar “opgeven doen wij nooit hier. Dat is
eigenlijk een straf als je dat doet hier. Zo is de school ook ingesteld.” “Uiteindelijk maken ze
het moeilijker dan het is, uiteindelijk is het wel makkelijk, maar dan denk je wel van, als ik dit
duwtje niet had gekregen om een toets te halen had ik er ook niet bij nagedacht”. Er wordt
altijd gestimuleerd om door te gaan, ook als je een keer een onvoldoende hebt gehaald. Ze
voelen zich wel “gemotiveerd, wel op een strenge manier,”, dat werkt wel geven ze aan. “En
onvoldoendes halen is echt niet erg. Iemand zit er wel bovenop om je te motiveren”. →
Wordt door iedereen wel gewaardeerd. (30.00)
(Gaat over doorontwikkelen)
Goed voor:
1. Baanperspectief
2. Vooral voor jezelf (vaardigheden en zelfvertrouwen)
“Als je eenmaal uit het onderwijssysteem bent heb je geen zin meer om terug te gaan”.
M: “Mijn ouders zeggen ook, onderwijs is het hoogst wat je kan brengen”.
Want daar hebben we het al wel over gehad, waar je je studiekeuze op hebt gebaseerd, wat
ik al heb gehoord is
- Dat het bij je past
- Dat je het leuk vindt
- Dat de verwachtingen overeenkomen
Wat heb ik nu nog niet genoemd?
- Omgeving waarin je bent, sfeer die er hangt
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- Sommige kinderen vinden een studiekeuze moeilijk omdat ze creatiever zijn. “Ik ken
mensen die zijn gaan dansen of rapper zijn geworden, terwijl ze eigenlijk heel slim
zijn”.
- Omgeving thuis, hoe je in je keuze staat, wat je wilt doen. J: “Mijn vader is wel gericht op
hoog presteren, het beste uit jezelf halen, goede baan, centen. Mijn moeder is meer
hetzelfde wel, maar als het niet lukt is het ook oké. Je doet het voor jezelf. Wil je het niet
maken, oké maar het is voor jou. Ik ben gelukkig wel, ja door de school zijn we wel heel
zelfstandig geworden dus we hebben nooit echt de ouders erbij meer. Stel je hebt echt
ouders die je pushen tot het hoogste, dan ga jij niks meer doen.”
M: “Je doet het voor jezelf. Uiteindelijk moet je de toekomst zelf bouwen, dat gaan je ouders
niet voor je doen”.
Maar je merkt daarin wel een bepaalde invloed..
J: “Ja, ik denk, ook als je vrienden niks doen, dan ga jij niet als een nerd erbij zitten, alleen
leren. Dus ik denk dat je vriendengroepje, thuis, je school..”
M: “Of je moet het goed indelen”.
J: “Ja of je moet echt heel goed zijn met jezelf en zelfstandig zijn enzo. Maar ik denk dat
niemand iedere dag leert en z’n vrienden achterlaat”. Het speelt van meerdere kanten mee
als je vrienden ook leren of je ouders zeggen dat je moet gaan leren.
M: Dat die motivatie van meerdere kanten komt.
Want helpt het ook wanneer je ouders het zeggen?
J: Nou bij mij niet echt per sé, ik doe het vaak wanneer ik het wil. Maar ik denk wel dat het
belangrijk is
M: Want ouders zien in de tijdsplanning dat het eerder nodig is om te beginnen met leren.
J: Dat helpt wel, dat ze dat ook aangeven dat je eerder moet beginnen dan één dag van
tevoren. Doe je uiteindelijk dan ook wel.
Dus het heeft ook op een bepaalde manier wél een positieve uitwerking?
M: Ja
J: Ja
En stel, je ouders zouden niks meer doen, hun handen van je aftrekken? Wel belangrijk
vinden dat je je eigen gang gaat en dat het goed met je gaat, maar niet als het gaat om
invloed van school?
M: Ik heb periodes dat ik veel van te voren plan, maar ook dat ik één dag van te voren leer.
Ik weet niet hoe het komt maar dat werkt best wel goed, één dag van te voren.
J: Ja dat heb ik ook wel..
Of is het deadlinewerken? Dat het druk is, dat je wel moet?
M: Jaaa de druk,
J: “Jaa, de druk is wel iets. Net zoals wat school doet van anders haal je het niet. Is toch wel
een bepaalde druk die ze je opleggen, net als je ouders van je moet wel iets doen.”
En hoe zou het uitwerken als dat er allemaal niet was geweest, als het allemaal echt van
jezelf had moeten komen?
J: “Jaa dan zou iedereen denk ik wel laxer zijn en minder voor school doen”
M: “Jaa ik weet het eigenlijk niet.. Kijk als je helemaal geen invloeden krijgt, ook van
school niet… Ik heb wel scholen gezien in Nijmegen die gewoon geen invloed geven,
maar waarbij de leerlingen het wel uit zichzelf halen. Dus het is niet onmogelijk.”
J: “Nee ik denk dat het wel belangrijk is, maar niet onmogelijk.”
Tot in hoeverre heeft de druk van buitenaf invloed? Ik hoorde net al, vrienden, ouders, de
school ook.
→ Vooral school “Als docenten zeggen dat het goed gaat ga je er meer voor doen”.
Complimenten helpen, net als “Als je het niet haalt…”. Als ze er niks van zeggen doen we
minder ons best.
57

Nog meer factoren die van invloed zijn? Vrienden, locatie..
→ Social Media heeft ook invloed. Mensen die beroemd zijn geworden door Instagram, of
advertenties die een opleiding promoten.
Welke factoren, ouders, vrienden, social media, wat je interessant vindt, wat de school zegt,
de locatie, welke zijn het belangrijkst? Die eruit springen waar je je studiekeuze op baseert?
→ Middelbare school en vervolgopleiding
→ Eigen karakter is de basis, je baseert het meestal daarop.
Weet je dat vooraf al goed van jezelf, wie je bent, wat je leuk vindt, wat je goed kan?
→ “Jaa, best wel, en sommige dingen moet je nog wel achter komen maar je wordt ouder en
wordt zelfstandiger.”
En wat heeft de school daarin betekend?
J: “De manier waarop”
M: “De wijze van. Want deze school is heel anders qua systeem, qua communicatie, dus
vandaar. Deze school kun je niet makkelijk vergelijken met andere scholen, een ander
niveau”.
Wat had je nog nodig gehad?
→ Hulp in de voorbereiding voor die MBO-avond op de middelbare school. In de klas erover
praten en dat er bijvoorbeeld een week wordt ingelast dat je op spreekuur moet komen en
dat je dan één op één erover praat met de mentor.
Hebben jullie nog suggesties voor mogelijke ondersteuning in studiekeuzeprocessen voor
eindexamenkandidaten?
M: In de derde, één jaar voor het eindexamen, er een brief wordt gestuurd naar je huis want
dat hebben we ook nooit gekregen.
En de JHA is een stichting die begeleidt bij studiekeuzeprocessen. Ik kan me voorstellen dat
je je minder makkelijk blootgeeft bij een docent, die je ook beoordeelt?
J: Jaa
M: Ja
En wat zou de Jonge Helden Academie kunnen betekenen?
J: Dat jullie bekender worden, dat het kan. Of activiteiten bijvoorbeeld.
M: Jaa, dat je vooraf je interesse invult en dan erachter komt wat bij je past. Dingen
organiseren voor scholen vanuit de JHA.
En stel voor die voorbereiding voor de MBO-avond zouden mensen van buiten, dus niet de
docenten, bij jullie in de klas komen om dat gesprek samen aan te gaan. Hoe zou dat vallen,
denken jullie? Zou dat kunnen helpen?
M: Ja ik denk goed. Want jullie zijn natuurlijk nieuw en onze klas is ook best wel openhartig
en zouden daar wel over praten.
J: Jaa die zouden gewoon eerlijk zijn.
Zijn er tijdens het interview nog dingen te binnen geschoten?
M: “Jaa ik wist eigenlijk helemaal niet dat jullie bestaan.” J. bevestigt: “Handig als het
bekender wordt”.
M: “En ik heb er eigenlijk nog nooit zo veel over nagedacht. Nu gingen we toch wel dingen
op een rijtje zetten van, dit hoort er toch wel bij. Wel fijn om zo’n gesprek aan te gaan” J.
bevestigt opnieuw.
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M: “En ik denk ook dat jullie meer invloed hebben als jullie een jaar voor het examenjaar
komen, want dan moeten wij meestal al een keuze maken. In het derde jaar. En voor vwo
bijvoorbeeld het 5e jaar en voor havo het 4e jaar”. J bevestigt: “Jaa, dan ben je veel meer
bezig met wat je wil. Nu ben je vooral bezig met je examens en het halen ervan”.

Interview 2: Uitwerking eindexamenkandidaten T. en N. - vmbo-theoretisch, jaar 4
19-04-2018
Proces studiekeuze:
N: Voor dezelfde opleidingen op 2 verschillende locaties aangemeld, wat meer werk door
reizen en ze hadden veel informatie nodig, maar inschrijven lukte wel.
T: Altijd al geïnteresseerd in sport, hoorde dat er een opleiding voor was in Arnhem, dus daar
gekeken bij CIOS, vond hij leuk dus direct ingeschreven. Testdag was zwaar maar heeft hem
niet tegengehouden. “Niet erg” om een keuze te maken omdat hij het meteen al wist, door
sport altijd al leuk te vinden.
Hoe geörrienteerd? Nog op andere manieren geörrienteerd?
T: Ook nog gekeken naar techniek/computer, maar wist er nog niet veel van en was
bekender met sport dus daarom gekozen voor sport.
N: Vader werkt bij de politie, vond het zelf interessant. Vader kwam met de opleiding bij hem
en het leek hem wel wat.
Wat merken jullie bij medeleerlingen?
T: Veel mensen gaan naar CIOS
N: Ook veel mensen kijken wel naar wat er op het ROC is.
Veel mensen gaan naar CIOS, zouden zij elkaar ook hebben aangestoken om dat ook te
gaan doen?
T: Ik denk het wel! Ik heb ook vrienden wel overgehaald, leek me leuk als zij dat ook gingen
doen.
N: CIOS is wel wat beter dan sport bij het ROC. CIOS staat beter bekend dan ROC, imago
bij bedrijven en wordt aangeraden door de gymleraren.
En leerlingen die nog geen keuze hebben gemaakt?
T: Nou er zijn er ook wel wat die naar havo gaan, maar dat snap ik niet want “er zijn er best
wel veel slecht”
N: Ja die weten denk ik gewoon nog niet wat ze willen doen.
T vindt dat er veel druk op wordt gelegd en N vindt dat ze vroeg moeten kiezen.
En nagedacht over havo nog te gaan doen?
“Ze zeggen wel dat je dan per vak een punt omlaag gaat, dus dat je daar wel goed naar
moet kijken. We zijn allebei niet zo gemotiveerd ook om nog havo te gaan doen”.
En nog op andere manieren bezig geweest met studiekeuze?
N: Met een klasje naar het Technovium, maar techniek is niks voor mij kwam ik achter.
T. Gaf aan wel een tussenjaar te hebben gewild om te werken: supermarkt/oppassen (maar
mag niet, want leerplicht), maar om daarna wel een studie nog te gaan doen.
Wat speelde mee in het maken van een studiekeuze? Waar baseer je het op?
- Ouders, omgeving, vrienden
- Wat je leuk vindt
- Je moet het graag zelf willen
- Belangrijk om te weten wat je na de opleiding wil gaan doen (een doel hebben),
baanperspectief
- Locatie: de meesten willen nog geen opleiding die te ver weg is.
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(11.00: Palen van het huis worden ingevuld).
We concluderen samen dat de invulling van belangrijke factoren en de mate van hoe
belangrijk deze zijn, precies overeenkomen voor N. en T.
We spraken over het “fysiek sterker worden” en ik vraag een paar keer door naar wat
erachter zit omdat ze dat allebei belangrijk vinden, maar ik merk ook wat weerstand (lijkt
dichtbij henzelf te komen).
- Jezelf verdedigen, in een gevecht
- Status, hoe mensen naar je kijken,
N: “De sterksten onder elkaar, mannetjes voelen. Ik wil daar niet onder”. Daar wil je liever
naast staan, dan? T: “Jaa, of boven”. Competitie? Een beetje? T: “Jaa.. Opzich..”
- Voor meisjes… (ze beginnen te lachen)
Zou social media er ook invloed op hebben? Op een bepaald beeld?
T: “Jaa ik denk opzich wel”
N: “Jaa, als je van die bodybuilderfoto’s gaat maken dan weet ik ook wel wat voor persoontje
je bent”. Dat klinkt niet zo positief.. Oké. Maar stiekem is het dus ook wel fijn om daar zelf
ook wel wat in te doen?
T: “Jaa, dat vind ik wel. Maar te veel showen hoeft niet. Maar één keertje mag opzich wel.”
En geld of status later, is dat nog van invloed op een bepaalde keuze?
Geven aan te denken genoeg te gaan verdienen, maar het niet nodig te vinden veel te
verdienen. Speelt veel minder mee.
Wat gaf de doorslag voor de studiekeuze?
T: “Toen ik bij de open dag ging kijken, zag alles er heel anders uit dan het ROC en ik zag
een heel groot voetbalveld en werd enthousiast”.
Dus het beeld zien hielp wel..?
T: knikt.
N: vertelt over dat het beeld juist wat overtrokken leek van de locatie, plek, waardoor Eede
fijner voelde en dat dat ook de doorslag was om te kiezen voor Eede. Zou ook naar Eede
eerst de éénjarige beveiligingsopleiding gaan volgen als hij niet werd aangenomen voor de
driejarige politie-opleiding.
Waren er dingen die belemmerde in het maken van een studiekeuze?
En wat hielp mee?
N:
“- Wat meehielp was naar open dagen kijken, goed beeld van de school krijgen
- Wat het meest meehelpt: Om het proces in te gaan, de gesprekken te hebben, sporttest te
doen. Bij de open dag laten ze het beste zien van de school maar zo’n testdag, dan zie je
ook hoe de docenten met je omgaan.”
T:
“- Bij CIOS moet je al gaan lesgeven in het tweede jaar. Ik kan wel goed met kinderen, dus
dat vond ik leuk”.
Invloed ouders:
N. en T. geven aan hun vrij te hebben gelaten in de studiekeuze en dat fijn te vinden.
Invloed school:
Weinig. Wél een open avond op de eigen middelbare school, was redelijk fijn, hielp wel. Voor
N. was de opleiding die hij gaat doen was er niet dus daar had hij minder aan. Vond wel dat
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er meer aandacht mocht komen voor de politieopleiding (zie je ook op het nieuws dat er
politie te kort is). Eerst dacht hij ook dat politie alleen voor havo/vwo was, maar bleek ook
voor vmbo mogelijk te zijn. Voordat school begon met stimuleren wisten ze nog niks van de
studiekeuze. Het ermee bezig zijn begon later dan dat school startte met stimuleren.
Wat had vanuit school nog meer kunnen helpen?
N: “Persoonlijke ervaringen van mensen die op scholen zijn geweest en beroepen opnoemen
die je met een studie kan doen”.
T: “De opleidingen die er op de MBO-avond waren, waren de grotere opleidingen waar we al
veel over wisten, maar ik denk dat je juist ook aandacht moet besteden aan de kleinere
opleidingen”.
Hadden jullie al voldoende beeld van wie je was en wat je leuk vond?
Geven aan dit al voldoende te weten en dat je ook altijd bij de mentor/decaan terecht kon
voor gesprekken.
School:
2 MBO-avonden, in de derde en de vierde. In de vierde was het niet verplicht.
Ook naar ROC en Helicon geweest. De dag op het Helicon viel minder in de smaak. “Het
enige wat we daar deden was cavia’s aaien en konijnen aaien”. ROC was “saai”, gaf
algemene informatie en een rondleiding door het gebouw. De MBO-avonden hielpen ook,
maar de open dagen op de andere scholen hielpen het beste.
Wat zou de Jonge Helden Academie kunnen betekenen?
- Meeloopdagen voor opleidingen regelen
- Leerlingen die in een bepaalde sector geïnteresseerd zijn, met een groepje bij een docent
van die sector met elkaar in gesprek gaan
- Een workshop.
En stel, een programma in de avond? Zou dat aansluiten?
N: “Voor de mensen die nog niet weten wat ze willen, zou dat misschien wel helpen. Ja kijk,
op zich, wij wisten het al heel snel, maar sommigen twijfelen ook heel lang. En dan zou
bijvoorbeeld een meeloopdag hen ook kunnen helpen”.
T: “Het zou denk ik niet echt uitmaken of het in de avond is. Maar onder schooltijd zouden
we vrij mogen vragen, zouden we misschien nog wel leuker vinden. In de middag zou ik
fijner vinden, want ik heb veel sport in de avond”
N: “Heel veel mensen hebben wel in de avond dingen”.
Zijn er nog dingen te binnen geschoten tijdens het interview?
N: “Ja dat ik wel hard moet werken tijdens het eerste jaar van de politieopleiding omdat er
maar 30 stageplaatsen zijn en je in het eerste jaar al wordt verteld of je wel of niet door mag
voor politie”.

Interview 3: Uitwerking eindexamenkandidaten S en M - vwo, jaar 6.
25 april 2018

M en S kennen elkaar al wel een paar jaar.
*Na een korte introductie en kennismaking*
J: Hebben jullie eigenlijk al een studiekeuze gemaakt?
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S: Ja!
M: Ja, ik ook
J: Vertel!
M: “Nou ik wist voor een lange tijd niet wat ik wilde, want ik vond veel dingen leuk. Ik
twijfelde over wat ik zou doen, en toen ben ik gaan afstrepen. En eigenlijk heb ik
toen begin dit jaar besloten om een tussenjaar te nemen. En doordat ik besloten had
werd het om de één of andere reden makkelijker om een studiekeuze te maken
omdat er toen minder druk op zat. Dus nu heb ik eigenlijk, of het moet nog
veranderen aankomend jaar maar dat denk ik niet, besloten om bij de marine te
gaan, en dan de officiersopleiding. En dan hopen dat ik binnenkom. Dus dat wordt
ook nog een dingetje.”
J: Dus daar ga je op focussen
M: Ja, een selectieprocedure, bestaande uit 7 stappen.
J: En voor jou S?
S: “Ik ga bedrijfs- en consumentenwetenschappen doen in Wageningen. Ja ik ben
echt in de 4e al begonnen, en ik vond eerst psychologie heel erg leuk, maar toen
keek ik even naar de banenkansen en die waren zo, zó belachelijk laag dat ik dacht
van, nou, ik vind het niet erg om, als ik een studie heel erg leuk vind, om dat te gaan
doen, maar het zag er zo slecht uit dat ik dacht van, ik kijk toch nog liever even
verder, dus toen ben ik ook inderdaad dingen gaan afstrepen en ik ben gewoon naar
alle sites gegaan van alle universiteiten en daar heb ik de studies gefilterd die ik leuk
vond en daarvan ben ik de opendagen gaan bezoeken. En daaruit is uiteindelijk deze
studie gekomen. En ik heb echt heel lang niet kunnen kiezen. Ik heb er echt heel
lang over gedaan.”
J: Wat vond je het lastigst?
S: De keuze tussen de twee studies communicatiewetenschappen en bedrijfs- en
consumentenwetenschappen. Nijmegen / Amsterdam / Twente, maar Twente wilde
ze niet naartoe en Amsterdam vond ze te druk. Veel dingen in Nijmegen (sport /
werk), dus voorkeur voor Nijmegen, maar vond Wageningen ook leuk.
Lijstje + en –punten werkte niet.
J: Hoe heb je uiteindelijk toch de keuze gemaakt?
S: Op gevoel, wat het beste past, veel over nagedacht en vond het vervelend dat
veel mensen tussendoor vroegen of ze het al wist. Het kwam ook vanzelf wel,
ervaarde het als een ingeving.
J: Hoe wist je het rationeel, wat de doorslag gaf?
S: Vertelt over dat er veel overlap was, weinig inhoudelijke verschillen, daarom
vooral op gevoel.
J: Hoe begon de oriëntatie?
M: Begon in de 3e met profielkeuze (bezig met welke vakken het leukst zijn), hoefde
niet lang over nagedacht te worden: het ene vak vond ze leuk en bij het andere vak
was ze aan het aftellen wanneer ze weer weg kon. De keuze voor een bèta- of een
alfaprofiel draagt ook bij aan in welke richting je gaat kijken voor studies. Al had ze
zelf niet veel aan natuurkunde/scheikunde voor de marine nu.
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M: In de vierde stimuleerde school wel in het studiekeuzetesten maken en om naar
een markt te gaan. En omdat alles nieuw is en niet zo verdiepend vielen er al veel
studies af. En toen kwam ze erachter dat ze veel leuk vond, dus om onderscheid te
maken → open dagen. En ook de plek waar de studies zijn, gebouw, sfeer, praatje
dat ze houden, de houding van de hoogleraren en studenten spelen een rol. En
het is ook een gevoel. Dat had ik ook bij deze studie. “Online leek het allemaal leuk
en toen kwam ik daar, en het klopte. Want ik was naar 5 of 6 open dagen geweest en
ik dacht ja, hier zie ik mezelf wel rondlopen”. S: “Dan weet je dat je goed zit. En dat
had ik ook in Wageningen eigenlijk. Maar je blijft wel twijfelen want je bent dan toch
bang om de verkeerde keuze te maken terwijl ik eigenlijk geen verkeerde keuze kón
maken, dus, omdat het allebei heel erg leuk was. Ik had daar wel echt van Wow!”.
J: Waarom was je bang om een verkeerde keuze te maken?
S: “Nou het is wel een belangrijke keuze, vooral als je eraan begint.. Het is allemaal
best wel nieuw en je denkt van oh my god, ik ben zo jong, hoe ga ik dit doen? En in
de 4e is het allemaal heel oriënterend van oké vind ik dit leuk, nee? Nou, volgende!
Maar in de 5e denk je wel van ja, het wordt wel serieuzer en komt dichterbij. En in de
6e moet je je al helemaal beperken op een aantal studies. Dus, ja, ik denk dat
iedereen dat wel een beetje heeft. Het is wel een keuze voor je toekomst. Je wil niet
na een jaar stoppen. Het kán wel, maar ja je wil het liever niet”.
J: Want wat zit daar dan achter?
M: Vertelt over voorbeeld van een vriendin, die sociologie studeerde en nu biologie
gaat studeren wat wel verschillend is. Vond het lastig om na een fijne middelbare
schooltijd te wennen aan de nieuwe situatie in het studeren, stad en studentenhuis.
En toen ze er eindelijk aan gewend was kwam ze erachter dat ze het eigenlijk niet
leuk vond. En dat vond ze wel heel vervelend, ondanks dat ze nu blij is wat ze wél wil
doen.
S: Je wordt er zelf niet gelukkig van als je met een studie moet stoppen want dan
denk je eigenlijk van, oké ik heb mezelf verkeerd ingeschat, dat kan gebeuren, maar
je hebt vrienden gemaakt, een studentenhuis en je moet daar ineens weg. En
uiteindelijk is het wel beter voor jezelf, want daarna weet je het wel.. Of niet…
M: En financieel is het ook niet echt heel handig..
S: Nee precies
M: Maar mijn moeder zei wel dat ik een andere studie zou moeten gaan doen als ik
de studie niet leuk zou vinden. Maar voorkomen zou natuurlijk het beste zijn.
J: Dus begrijp ik het goed dat je dan eerst ging kijken via internet en boeken welke
opleidingen je het leukst leken en daarna door middel van open dagen de locatie
werd bepaald.
M: Voor mij wel
S: Voor mij niet helemaal
M: Eerst online en daarna naar open dagen en ook een meeloopdag bij de studie die
haar het leukst leek, maar toen M. erachter kwam dat er toch niet direct iets tussen
zat moest ze weer een paar stappen terug doen in haar oriëntatiefase en nu is ze bij
iets heel anders terecht gekomen. M heeft eerst gefocust op biologie, maar dat bleek
dus niet zo goed bij haar te passen. Studie is wel belangrijker dan de studentenstad,
overal kun je wel je plekje van maken. S. Ja ik ook.
J: En hoe was dat voor jou? Het oriëntatieproces van je studiekeuze S.?
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S: Eerst in de 4e van de Radboud Universiteit gekeken, ingeschreven voor open
dagen, daarna naar andere steden gaan kijken want er bestaan meer studies.
Utrecht leek haar leuke stad, maar de studies die ze daar bezocht vond ze niet leuk.
Meerdere studies bekeken in Wageningen vervolgens, maar twijfelde nog wel over
de stad wegens het imago (en lijkt dorpelijk). Ze kwam er en vond het superleuk,
evenals de studies. Drie studies over: communicatiewetenschappen in Nijmegen,
Bedrijfs- en consumentenwetenschappen in Wageningen en Gezondheid &
Maatschappij in Wageningen. Toen meeloopdagen gedaan en toen viel
gezondheid&maatschappij af.
J: En heeft het imago of hebben de verhalen over Wageningen je nog enigszins laten
tegenhouden?
S: Nee. Uit ervaring eerst zelf kijken.
M: Bevestigt het verhaal met eigen voorbeeld over middelbare schoolkeuze, waarbij
al haar vriendinnen naar een andere middelbare school gingen en zij koos voor het
Montessori. Negatief imago (geweld / onveilig) mede wegens verschillende niveaus.
“Dat is eigenlijk een afspiegeling van de maatschappij wat je daar ziet” en dat was
anders dan de andere scholen dus ik weet nog wel dat mensen mij waarschuwden
van “Jaa moet je echt oppassen daar”. Koos voor zichzelf, maar vond het wel lastig.
En nu wederom een keuze die anders is dan wat anderen kiezen, vindt ze eng. Maar
houdt haar niet tegen om te proberen.
J: Van waar de keuze voor een tussenjaar? Had dat ook te maken met de deadline
van de aanmeldprocedure?
M: Ja de aanmeldprocedure ook, “maar dat vind ik niet erg, want ik merkte afgelopen
jaar dat ik het gewoon zo druk heb gehad met school en eigenlijk ook letterlijk
gewoon even tijd nodig heb om mijn hoofd even rust te geven. En daarnaast hou ik
heel erg van reizen enzo, klinkt heel cliché maar is wel zo. Dus ik ga een paar
maanden backpacken in Azië met een vriendin. Dus daar kijk ik nu heel erg naar uit.
En ik merkte ook gewoon dat toen ik die keuze had gemaakt om te gaan reizen, want
dat vond ik ook wel eng - ik ben nog nooit zo lang weggeweest en zonder mn ouders
– en toen ik die keuze eenmaal had gemaakt was het ook veel makkelijker om
te kijken voor studies omdat er toch een last van m’n schouders afviel en
iedereen had dit jaar zó veel stress om de studiekeuze.”
S: “Ja, soow.“
M: “Jah, oh my god, ik zag: iedereen die had gewoon zo veel stress en ik was zo blij
dat ik gewoon even, ja dat ik weet wat ik wil zonder dat er zo’n druk op zit ofzo.”
J: Want heb je het idee dat er té veel van je wordt gevraagd door school?
20.00
Wordt over gesproken: School vraagt veel en de docenten verwachten ook veel. In
de 5e klas werd het net weer een stapje moeilijker en meer, waardoor er letterlijk
geen tijd meer was om bezig te gaan met de studiekeuze.
J: Lag de prioriteit ook bij de studiekeuze afgelopen jaar?
Deadlines die dichterbij liggen krijgen voorrang. → Gaven aan dat er dan ook écht
geen tijd zou zijn voor een extra programma op bijvoorbeeld de donderdag van de
JHA. 23.00
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S: “Maar ik had dan, omdat ik moest kiezen tussen twee studies en ik het nog niet
wist, had ik ook echt geen zin om er nog na te denken want het beheerste al m’n
halve dagelijks leven. Dan lig je in bed, supermoe en dan denk je er weer aan.
J: Ja, zo erg?
S: Ja ik heb daar wel last van gehad. Dat ik echt niet meer wist wat ik moest kiezen.
En dat veel mensen om me heen vroegen “En weet je het al? Heb je al gekozen?”
Dat ik dacht: laat me gewoon met rust, het komt wel. Ze bedoelen het wel goed.
J: Voelde dat ook zo dat het vanzelf wel komt? Of zei je dat tegen jezelf?
S: “Beide. Ik ben best wel een gevoelsmens. In mijn hele leven heb ik alle belangrijke
beslissingen op gevoel gedaan, dus vandaar dat ik wist dat het wel goed zou komen.
En mijn moeder zei dat ook. Maar ik denk dat als je dat niet hebt, je het je niet echt
kan veroorloven om het weg te leggen.”
J: En vanuit waar lag je dan toch bijna wakker ervan? Lag je er wakker van?
S: Nou ik lag er niet wakker van, niet zó heftig, maar ik had er wel een beetje last
van, af en toe, want je wordt er constant mee geconfronteerd dat je toch wel een
keuze moet gaan maken. En dat die keuze heel belangrijk is.
J: En wordt dat vanuit school vooral gedaan? Vanuit ouders, vrienden..?
S: Eigenlijk kwam dat meer vanuit mezelf.
M: En ik denk ook, voor mij ook vanuit mijn vrienden. Iedereen weet al heel lang wat
ze willen, maar ik niet direct. Ze belden wel af en toe van hé er is weer een open
dag. En school kwam er ook af en toe mee.
S: Vanuit school kwam er af en toe een mailtje over een beroepenavond, dat was
fijn. We werden goed ingelicht. Maar het werd niet opgelegd. Het werd aangeraden
maar je werd vrijgelaten in waar je naartoe wilde.
27.40 J: En even terug, hoe kwam het dat je enerzijds het gevoel had van ‘het komt
wel goed’, op gevoel, en anderzijds toch last had van dat je nog geen keuze had
gemaakt?
S: Licht toe dat haar moeder ook aangaf dat het wel goed kwam, maar voelde druk
naarmate er meer open dagen vorderde maar ze nog geen keuze had gemaakt én
omdat veel andere leerlingen al wel een keuze hadden gemaakt / de omgeving er
constant mee bezig was en naar vroeg wat de belangrijkheid van de keuze
vergrootte. Haar vader heeft iets zitten pushen, dat ze op een gegeven moment de
knoop moest doorhakken en daar was ze het ook mee eens, “anders had ik het
misschien nu nog niet geweten”.
M: Ik zeg ook wel tegen anderen van “komt wel goed”, maar als het over jezelf gaat
is dat toch lastiger. Geeft aan nog steeds wel bang te zijn, om niet binnen te komen
(geen plan B) maar ook dat het misschien toch tegenvalt. “Dan zou ik nu echt niet
weten wat ik zou moeten beginnen. Dan zou ik echt niet weten wat me dan wel heel
erg aan zou spreken”. Je hebt er geen zekerheid over.
J: hoe ervaren jullie dat bij medeleerlingen? Ervaren zij stress of zijn zij er rustig
onder?
S: De decentrale selecties waren in januari, dus zij wisten het al, dat leverde wel
stress op maar wij hoefden het natuurlijk pas 1 mei te weten. (Wordt gesproken over
decentrale selecties 31.45).
J: En stel, je komt niet binnen bij de marine, ga je dan nog een tussenjaar nemen? Of
wat ga je dan doen?
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M: Ik heb bedacht dat ik dan wel nog een tussenjaar neem, maar ik ga gewoon
zorgen dat ik binnenkom. Maar, dat zou ik op dit moment wel doen omdat ik mezelf
niet drie of vier jaar lang een studie zie doen die ik minder leuk vind. Dat hou ik niet
vol denk ik, word ik niet blij van.
S: Ik zou dan nog wel naar andere studies kijken in die situatie, om toch een plan B
te maken, maar alleen als ik dan die andere studie echt wil.
*Vullen de palen van de huizen in*
*Aspecten die van invloed zijn worden besproken*
Ouders?:
M: Mijn ouders stonden eigenlijk niet achter mijn studiekeuze, dus dat vond ik niet zo
fijn. Maar ik heb ze meegenomen en het laten zien en toen hielp dat wel. Ik zou me
niet laten tegenhouden als zij niet achter mij zouden staan.
S: Mijn vader is de bedrijfsleider van de Albert Heijn dus die nam ik opzettelijk niet
mee, omdat hij heel enthousiast zou worden en mij dat zou beïnvloeden. Dus ik nam
mijn moeder mee. Het is mijn keuze.
J: En heb je het idee dat omdat hij in die hoek werkt, jou ook die richting op heeft
laten kijken?
S: *Vertelt over* dat ze door haar vaders werk al wel veel meekreeg van het
bedrijfsleven en de winkel al heel goed kende op vroege leeftijd. “Dus je kan wel
zeggen dat ik er een soort van mee op ben gegroeid, maar ik wist vroeger niet dat ik
dit zou gaan doen. Ook mijn profielwerkstuk heb ik met twee anderen gedaan over
hoe we de winkel kunnen verbeteren en wat de mening van consumenten is”.
M: “Wat ik wel grappig vind wat ik me nu bedenk, maar dat had ik eigenlijk nog
helemaal niet gerealiseerd, maar vroeger, een vriend van mij, die had een boot en
we gingen elk weekend varen. En ja dat had ik me wel gerealiseerd, want mensen
vroegen van ja waarom wil je in godsnaam op een boot gaan zitten? Maar ook mijn
opa die heeft bij de luchtmacht gezeten en mijn neef, die zit nu bij de landmacht. Dus
dat speelt dan misschien toch indirect een rol. Ik heb nooit bedacht van oohh dat
doen zij dus dat wil ik misschien ook doen, maar dat soort dingen krijg je wel mee.
Grappig dat we dat allebei hebben, dat toch dan een rol kan spelen”.
J: Wat doet je moeder?
S: “Mijn moeder plant operaties in op de O.K. Dus, ja, en ik vond Gezondheid &
Maatschappij eerst ook leuk, haha, mama’s baan, dus dat was wel grappig”. Dus ik
nam mijn moeder mee naar bedrijfs- en consumentenwetenschappen. Maar
Gezondheid & Maatschappij ging over hoe je gezondheidsproblemen in de
maatschappij oplost en ik zag mezelf dat niet m’n hele leven doen, dus voor mij viel
dat wel af.”
J: Want, als je een studie doet, is dat dan voor de rest van je leven?
S: Nee, niet per sé.
M: Maar zo voelt het soms wel..
S: Maar je gaat dan wel in die richting wat doen. (Licht nogmaals toe dat het niet bij
haar paste) 52.51. Wordt bevestigd door M.
M: De rest van je leven klinkt dan meteen zo lang en ik weet ook wel dat je
verschillende dingen gaat doen en je gaat specialiseren, maar voor de aankomende
tijd wat ik kan overzien zou het te lang zijn.
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Hoe is dat met vrienden, mensen om je heen of hoe school je beïnvloedt in wat je wilt
doen?
M: kreeg veel positieve reacties, maar sommigen vonden het ook raar dat je vrijwillig
bij de Marine zou willen.
S: vindt het stoer dat zij dat gewoon doet.
(er wordt gesproken over de inhoud van de studie).
Zit er ook een bepaalde drive in?
M: Ja, mensen helpen.
S: Ja, sinds ik weet dat ik dit wil doen heb ik er ook wel veel zin in. En het sluit heel
erg aan op mijn profielkeuzewerkstuk, ik was daar echt enthousiast over. En het
profielkeuzewerkstuk sloot hier ook wel heel erg op aan en mijn ouders merkten dat
ook. En soms vraag ik ook wel dingen aan hen over logistiek enzo, dat vind ik
gewoon superinteressant. Dus zij zullen het ook wel hebben aangevoeld dat ik dit
zou gaan studeren. Ik vond het wel zó fijn dat ik die knoop had doorgehakt en
dat ik me er niet meer zorgen over hoefde te maken. De keuze was wel lastig. Ik
kwam daar binnen en dacht echt van ‘wow!’. Ik denk ook niet dat je een juiste keuze
kan maken zonder er te zijn geweest.
Zijn er dingen die hebben belemmerd in het maken van een studiekeuze?
→ Te weinig tijd, wat druk en stress opleverde. Er moet zo veel in korte tijd. De
keuze voor een tussenjaar gaf rust en tijd, waardoor M. uit zichzelf ging zoeken naar
een passende studie, zonder de druk te voelen.
→ De mening van anderen, vooral vrienden, maar voor beide waren de meningen
niet negatief
→ Véél keuze wat het lastiger maakt en het werd uitgesteld
→ Dat er véél werd gevraagd door de omgeving of S. de studiekeuze al wist, wat
haar demotiveerde in het maken van een keuze.
→ Financiële situatie van M. Maar bij de Marine krijg je betaald als je in dienst bent
van de overheid, wat ze vooraf niet eens wist, maar wat wel meehelpt. S. ziet wel op
tegen het lenen, maar houdt haar niet tegen.
Wat heeft geholpen in het maken van een studiekeuze?
→ Het praten met vrienden erover hielp wel goed
Wat bood school aan?
→ In de derde kregen ze een boekje met vakgebieden die je kon omcirkelen, vooral
voor profielkeuze, maar raakte de studiekeuze ook wel
→ Testen op de computer
→ Mails en aankondigingen van open dagen
→ Begeleiding mentor
→ De vorige decaan (want er is een nieuwe die nog niet zo veel weet; maar is wel
toegankelijker) vooral.
Hebben jullie dingen aan school gemist?
→ M: In mijn geval had ik niet zo heel veel aan school omdat school niet zo veel van
defensie af wist, dus ik ben via via aan mijn eigen contactjes gekomen bij Defensie.
→ S: Nee niks gemist. Als je wíl, word je goed begeleid.
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Interview 4: Uitwerking eindexamenkandidaten S2 en M2 - vwo, jaar 6.
25 april 2018
S2 + M2:
S2: Geneeskunde, studiekeuzeproces begon veel eerder, mede door decentrale selectie,
veel bezig geweest met of ze door was. Ziet bij sommige medeleerlingen nu, een paar dagen
voor 1 mei, stress omdat ze nog geen keuze hebben gemaakt.
M2: Industriëel productontwerper, schreef zich ook al eerder in “Dan kon ik het ook niet meer
vergeten”, nu de focus op de eindexamens.
Hoe is het studiekeuzeproces gegaan?
M2: “Wat vind ik leuk / wat doe ik in mijn vrije tijd / wat zie ik mezelf later doen. Maar wat ik
later ga doen ook weer niet helemaal, want ik zie mezelf niet de rest van zijn leven producten
ontwerpen.” Vooral open dagen bezocht.
S2: Wilde vroeger altijd al arts worden. In het vakkenpakket op school al richting biologie en
natuurkunde gekozen, maar het wisselde ook wel want techniek vond ze ook interessant.
Door open dagen + hoe ziet het beroepsprofiel eruit + gesprekken met decaan + via via,
mensen spreken (ook over locatie) gekozen voor geneeskunde. Plan B was Technische
geneeskunde. Buurman zit in dit werkveld, over verschil tussen clinische en technische
geneeskunde. Biologie bleef ze het leukst vinden dus clinische geneeskunde. Oudere zus
had er ook invloed op, omdat zij pas op het laatste moment was begonnen en haar
adviseerde eerder te starten (dus begon al in de 4e).
Door met elkaar mee te gaan naar de open dagen zijn nieuwe blikken geopend (M2 ging met
S2 mee naar Industriëel productontwerper en raakte daardoor geïnteresseerd).
Door klasgenoten wel eerder gestart met open dagen bezoeken.
Merken weinig stress bij medeleerlingen, helft van de vriendengroep gaat een tussenjaar
doen: kunnen keuze daardoor uitstellen. Een hipe, “iedereen gaat reizen”, mensen steken
elkaar aan. Leuk + leerzaam, maar kost ook veel.
Vaker herhaald en belangrijk: In het examenjaar zou te laat zijn om een studiekeuze te gaan
maken (te starten met oriëntatie).
M2 vond het leuk om bezig te zijn met keuze maken, soms ingewikkeld.
S2: “Wat als ik een verkeerde keuze maak? Wat moet ik dan?” Gevoel aan studie en
toekomst vast te zitten bij een eerste keuze. Na keuze te hebben gemaakt kreeg ze meer
motivatie voor biologie. “Na de middelbare school komt er weer iets!”
Locatie is belangrijk: Hoe ziet het eruit, sfeer, drukte, klein- of grootschaligheid, type
onderwijs (mate van innovatief onderwijs, probleemgestuurd onderwijs in Maastricht, maar te
vaag / traditioneel in Leiden, te ouderwets. Er tussenin zat Nijmegen). Hier op school bezig
met onderwijs, “Leerling is de baas”.
Rol van school:
Er kan meer worden gedaan vanuit school. Een docent mailt wel eens data van
masterclasses / open dagen door. Het duurde erg lang (7 maanden ongeveer) voordat er
een gesprek kon worden gedaan met de decaan, want er was een nieuwe decaan die de
drukte nog niet helemaal aan kon (iedereen wilde een gesprek). Mentor was wat subjectiever
in een gesprek, wat als minder fijn werd ervaren. Wat zou helpen is
- Een lijst met studies, waarin je dan gaat afstrepen.
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- Iemand die objectief mee kon kijken en haar verder hielp. Mentor stond er te subjectief in.
Dus het persoonlijke gesprek.
- Er kan meer worden gestimuleerd om op tijd te beginnen met het studiekeuzeproces.
Wat zou nodig zijn / helpen?
- Social Media helpt herinneren aan het maken van een studiekeuze
- Ervaringen van studenten (docent heeft een ander belang)
- Een gesprek met iemand die verstand heeft van studies / universiteiten / mogelijkheden /
aanbod
→ Gaven aan dat er waarschijnlijk meer mensen behoefte hebben aan persoonlijke
begeleiding dan nu lijkt. Omdat mede daarom veel mensen misschien een tussenjaar
hebben gekozen en leerlingen misschien ook uit schaamte (omdat ze het nog niet weten)
wél zeggen te weten wat ze willen als vrienden er naar vragen “Want het is ook stom om
te zeggen dat je het nog niet weet”. (43. Minuten).
Wie zou het beste kunnen helpen?
- Combinatie van iemand die focust op persoonlijke ontwikkeling én kennis heeft van studies
Wat heeft je belemmerd in je studiekeuzeproces?
- Studies die erg op elkaar lijken
- Informatie op de sites van de universiteiten zijn zo “verstopt”, moeilijk te vinden.
- Er te weinig mee bezig zijn door te kort aan tijd
- Kosten voor het openbaar vervoer voor het bezoeken voor open dagen
S2: - Meningen van andere mensen over mogelijke studiekeuzes
M2: - Na een studiekeuze te hebben gemaakt, bewust géén meeloopdag gedaan uit angst
voor dat die meeloopdag (en dus studie) tegenvalt, bang voor een slechte ervaring, omdat
dan weer opnieuw een keuze zou moeten gemaakt (want nu heeft hij er wél zin in).
Doorslag van de studiekeuze? = Een gevoel.
Suggesties voor ondersteuning voor studiekeuzeproces?
→ Schrijven op op papier en we bespreken het:
S2:
- Globale voorlichtingen → Ook al voor de 4e / 5e klas
- Filmpjes
- Persoonlijke gesprekken (coach)
- Mogelijkheid om te praten met studenten
M2:
- Oriënterende open dagen
- Persoonlijke gesprekken → Waar liggen mijn interesses (sterke punten)
- Open dagen
- Beelden helpen
- Studiekeuzecheck (S2 vult aan: “Wil je bakker worden of dolfijnentrainer?”)
- Praten met de leraren
- Weten dat de Jonge Helden Academie bestaat
Naar mate het gesprek vordert, bespreken we de ondersteuningsvorm van persoonlijke
gesprekken, waar/wanneer/wie:
Waar: Geen lokaal, want te schools. Wél iets met een gezellige sfeer, “Dus dat je het gevoel
krijgt van, we gaan iets leuks doen! En met studenten praten”
Wat: Meerdere dingen, ervaringen studenten, vooral delen dat het bestaat.
Wie: Niemand van school, maar iemand van buitenaf. Mentor? Twijfel, wegens dubbelrol
(beoordelend docent)
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Wanneer: Buiten school, avond.
Ik stel een avondprogramma voor, met daarbij de vraag of daar behoefte naar zou zijn.
M2: “Daar moet dan wel goed naar gekeken worden. Ik denk niet dat die tijd er is, om elke
week, elke avond dat te doen”.
S2: “Waarschijnlijk zijn dat ook de mensen die eerst niet echt zin hadden om erover na te
denken”
M2: “Dan élke woensdag daar naartoe gaan is wel een grote stap”
S2: “Ik denk dat de behoefte er eigenlijk wel is. Zegmaar, ik had het ook fijn gevonden om
één of twee keer te gaan. Ik wist zeker dat ik geneeskunde wil gaan doen, maar hoe gaat het
met mijn plan B of plan C wegens de decentrale selectie? Ik denk dat dat dan zeker wel voor
heel veel mensen… En het moet niet verplicht ofzo, dat het elke woensdagavond zou zijn”
(01.17).
M2: “Ik denk wel dat er goed gekeken moet worden naar hoe je het aanbiedt, dus niet een
mailtje maar echt contact, bijvoorbeeld langs de scholen gaan.”
S2: “Jaa dan zou ik al sneller willen”
M2: “Dan zou alsnog niet iedereen komen maar er zullen best wel mensen zijn die er
behoefte aan hebben denk ik”.
We komen tot de conclusie dat elke week één avond niet geschikt zou zijn, ook vanwege
sport.
Optie wordt genoemd om direct vanuit school gesprekken te laten plaatsvinden.
S2: “Ik denk wel dat als je dit belangrijk vindt, je daar wel tijd voor vrijmaakt. Kijk als je er op
die manier al beter achter komt wat je wil, zou je anders misschien een hele zaterdag aan
een open dag kwijt zijn, dus dan scheelt dat alweer heel veel tijd.”.
Zouden jullie nog iets willen delen? Is er nog iets te binnen geschoten?
S2: Eigenlijk nog nooit zo over mijn studiekeuzeproces nagedacht. En dan denk ik, wat heeft
school daar nou eigenlijk in gedaan? Eigenlijk niet zo veel…
Hoe vonden jullie het gesprek?
M2: Interessant
S2: Ik vond het leuk! “Ik denk dat het wel echt iets goeds is, er zijn zo veel mensen met hun
studiekeuze bezig”.
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6. Factoren van invloed (fundament huizen) – Eindexamenkandidaten
Door eindexamenkandidaten ingevulde fundamenten van de huizen
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7. Brainstormsessie – Eindexamenkandidaten
Overzicht van het totaal:
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Input eindexamenkandidaat M, interview 3:
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Input eindexamenkandidaat S, interview 3:
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Samengevatte thema’s en concrete ideeën:
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8. Interview guide – Deelnemers JHA
Deelvragen:
2. Wat hebben eindexamenkandidaten nodig om een gedegen studiekeuze te kunnen
maken?
3. Hoe is het huidig informeel ontwikkelen georganiseerd bij de Jonge Helden Academie?

In je middelbare schoolperiode
- Zou je eens iets kunnen vertellen over die tijd? Hoe heb jij een studiekeuze gemaakt?
- Wat merkte je bij medeleerlingen die een studiekeuze moesten maken?

Belangrijke aspecten
- Wat vond je toen belangrijk om je op te baseren?
→ Opschrijven in de palen van het huis op belangrijkheid

Factoren die van invloed waren
- Wat speelde er toen voor je mee tijdens het maken van een studiekeuze?
(locatie / makkelijk / geld / vrienden / baanperspectief / ouders / interesses / beroepsprofiel /
Social Media / kwaliteiten)
- En wie speelden er een rol in het maken van je studiekeuze? Wat hielp wel/ wat hielp niet?
- In hoeverre ervoer je druk van buitenaf?

Rol van de school
- Wat wist je al over het maken van een studiekeuze en hoe ben je dat te weten gekomen?
- Wat bood je middelbare school aan in voorlichting?
- Wat bood je middelbare school aan in begeleiding?
- En wat heb je daaraan gehad?
- Wat heb je gemist aan voorlichting en/of begeleiding op de middelbare school?
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Tegenwoordige situatie
Hoe
- Hoe ben je nu bezig met het maken van een studiekeuze?

Belangrijke aspecten
- Wat vind je nu belangrijk in het maken van een studiekeuze?
→ Opnieuw opschrijven in de palen v/h huis

Factoren die van invloed zijn
- Wat speelt er nu voor je mee in het maken van een studiekeuze?
(locatie / makkelijk / geld / vrienden / baanperspectief / ouders / interesses / beroepsprofiel /
Social Media / kwaliteiten)
- Wie spelen er een rol in het maken van je studiekeuze?
- Voor wie het inmiddels weet: Wat gaf de doorslag voor deze studie?

Jonge Helden Academie
- Welke aspecten van de Jonge Helden Academie helpen je nu in het maken van een
studiekeuze? (Denk aan: locatie / groep / begeleiding / ….)
- En welke aspecten belemmeren je nu in het maken van een studiekeuze?
- Wat voor verschil merk je vooral in ondersteuning in je studiekeuzeproces?

Innovatie:
- Heb je suggesties voor een mogelijke vorm van ondersteuning in de keuzeprocessen van
eindexamenkandidaten? Niks is goed en fout! Hoe zou dat eruit kunnen zien?

Afronding:
- Welke dingen zijn je tijdens het interview nog te binnen geschoten?
- Zijn er nog dingen die je wilt delen?

Dank je wel!
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9. Samenvatting resultaten interviews – Deelnemers JHA
Deze resultaten zijn de uitkomst van twee interviews, met bij de eerste keer twee
deelnemers van de JHA en de tweede keer één deelnemer van de JHA. De interviews
duurden één uur tot anderhalf uur.
Uit de interviews is een aantal hoofdthema’s gekomen, die hieronder in kaart zijn gebracht.
Achter de resultaten staat hoeveel personen dit hebben aangegeven, middels: (cijfer x).
Ervaringen over het studiekeuzeproces:
G2 geeft aan keuze te snel te hebben gemaakt, weinig georiënteerd.
G1 had één open dag meegemaakt in maart, bij verpleegkunde, maar toen hij hoorde dat hij
waarschijnlijk “ook oude mensen moest gaan wassen” wilde hij de opleiding niet meer doen
en was hij te laat met oriënteren voor andere opleidingen.
G3 geeft aan tijdens zijn middelbare schoolperiode weinig bezig te zijn geweest met het
maken van een studiekeuze, omdat de focus lag op het halen van de examens, ook op
advies van zijn ouders. Hij wist niet zo goed wat hij wilde, koos door ervaringen voor de
buitensportopleiding mbo, maar wist na één jaar al dat hij niet die richting op wilde. Heeft de
opleiding wel afgemaakt, om vervolgens een tussenjaar te nemen voor een bewuste
studiekeuze voor het hoger beroepsonderwijs. Zijn moeder was minder blij met de keuze
voor een tussenjaar.
Uitspraken over de ervaring:
- “Buiten school, binnen school kan je eventueel worden gezien als diegene ‘die het nog niet
weet: reputatie”
- “En nu kan ik daar makkelijker over praten. Het gevoel dat je niet meegaat in de trein waar
anderen in meegaan, dat je er niet meer helemaal bij hoort”.
- “Ja k*t, mis ik alsnog de trein waar mijn vrienden in meegaan, maar er nu bewust tijd voor
nemen is wel beter”.
- “Mensen die oranje waren, waren al heel snel groen want die twijfelden dan tussen twee
studies. Er waren eigenlijk weinig mensen die rood hadden. En de mensen die wel rood
waren hadden, wat ik denk dan een beetje, ook een snelle keuze genomen.” En wat deden
die kleuren met mensen? Ik kan me voorstellen: Groen is goed en rood is fout…? “Daar komt
het wel op neer ja…” Was het dan eigenlijk fout als je nog niet wist wat je wilde? “Nou, het
was niet zo zeer fout, dacht ik dan, want er werd wel gezegd van rood is niet fout, je hebt
gewoon wat meer tijd nodig om een studie te kiezen. Alleen mensen wilden er gewoon zo
snel mogelijk vanaf zijn, denk ik eerder.” Denk je dat er daardoor eerder overhaaste
beslissingen zijn genomen? “Ja.. Ja.”.

Factoren die van invloed waren:
- Vrienden (3x)
- Informatie die werd gegeven via vrienden, niet altijd correcte informatie (1x)
- Groepsdruk: anderen die al wel weten welke studie ze willen doen (2x)
- De kleuren rood, oranje, groen, waarmee werd gewerkt waardoor (doordat het in eigen tijd
moest en door groepsdruk iedereen snel een studiekeuze wilde hebben gemaakt) mogelijk
overhaaste beslissingen zijn genomen (1x)
- Ouders (1x)
- Ervaring in het buitenland
- Druk van school
83

Wat was de middelbare rol van school in het maken van een studiekeuze:
School G1:
“Computertest om te kijken hoe ver je in je studiekeuzeproces was. Daaruit kwam groen,
oranje of rood: bij groen had je al een goed beeld van je studiekeuze en dus minder hulp
nodig, bij oranje had je wel hulp nodig en rood kreeg je als je nog helemaal niet wist wat je
wilde, en dat maakte dat je meer gesprekken met de decaan kreeg.”
School G2:
KW-uur (uur tijd per week voor studiekeuzeproces/persoonlijke ontwikkeling): maar “daar
had je helemaal niks aan”. Leerlingen maakten er weinig gebruik van.
School G3:
Géén aanmoediging om een tussenjaar te nemen. Had hij wel gewild. Wat had je dat dan
gebracht? “Wat het me nu ook brengt, dat ik iets ga doen waar ik met de volle 100% achter
sta. In ieder geval waarvan ik denk dat ik dit wel écht leuk vind. Ik sta hier wel echt achter, en
dat was bij de buitensportopleiding niet”.
Wat gemist in het maken van een studiekeuze:
- Meer begeleiding (3 x)
- Steun (1 x)
- Meer tijd (2 x)
Wat hielp niet in het maken van een studiekeuze:
- Test op de computer maken (2x)

Tips voor hoe de JHA ondersteuning kan bieden aan eindexamenkandidaten:
- Workshops (3x)
- Met spelvormen zodat er beweging in zit (1x)
- Doel van de JHA uitleggen tijdens de workshops (1x)
- Géén computerstudiekeuzetest laten maken. Wél die talentscan die de deelnemers ook
hebben gemaakt + begeleiding en nabespreking (3x)
Waar?: Buiten school, binnen school kan je eventueel worden gezien als diegene ‘die het
nog niet weet: reputatie’ (2x)
Wanneer?: Het jaar voor het examenjaar (3 x) en het examenjaar zelf (2x)
Hoe?: Scholen door elkaar mengen zodat deelnemers elkaar nog niet kennen. En de tijd
goed besteden aan het studiekeuzeproces (2 x)
- Belangrijkste is → Aandacht en begeleiding
- Doelgroep eindexamenkandidaten wellicht wat meer structuur en duidelijkheid bieden (1x)
Met betrekking tot het huidige aanbod van de Jonge Helden Academie:
Aspecten van de Jonge Helden Academie die bijdragen, voor G1 en G2:
* Op post-its wat heeft geholpen en heeft belemmerd:
Geholpen
- Feedback (2 x)
- Begeleiding (2 x)
- Mezelf leren kennen
- Test maken (2 x)
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- Connecties van de Jonge Helden Academie (Netwerk) (2 x)
In het gesprek werd er nog aan toegevoegd:
- Je voelt je gezien en gehoord “Hier geven ze om je en ben je geen nummer” (1 x)
- Kleinere groepen (1x)
- Iedereen heeft hetzelfde doel (2x)
Belemmerd
- Dagen dat ik niet zo veel doe (2x)
- Just dance (was leuk, maar droeg minder bij aan het vinden van een passende studie) (1x)
- Roken (1x)
Aspecten van de Jonge Helden Academie die bijdragen, voor G3:
- Aandacht en persoonlijk contact
- Begeleiding
- De kennis van de begeleiders van de Jonge Helden Academie
- Dat de tijd goed besteed wordt, door juist te werken aan je eigen doel (zelfstandigheid)
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10. Uitgewerkte interviews – Deelnemers JHA
Gelabeld op de volgende wijze:
Ervaringen over het studiekeuzeproces
Wat was de middelbare rol van school in het maken van een studiekeuze
Manieren van oriëntatie
Factoren die van invloed waren
Wat hielp in het maken van een studiekeuze:
Wat belemmerde in het maken van een studiekeuze:
Tips voor hoe de JHA ondersteuning kan bieden aan eindexamenkandidaten:
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Uitwerking interview 1: Deelnemers JHA (G1 en G2)
26-04-2018
Geïnterviewde 1 (G1): School 1 - havo – daarna tussenjaar en Jonge Helden Academie
Geïnterviewde 2 (G2): School 2 – 2 jaar MBO, niet afgemaakt – tussenjaar Jonge Helden
Academie
Rol school 1:
“Computertest om te kijken hoe ver je in je studiekeuzeproces was. Daaruit kwam groen,
oranje of rood: bij groen had je al een goed beeld van je studiekeuze en dus minder hulp
nodig, bij oranje had je wel hulp nodig en rood kreeg je als je nog helemaal niet wist wat je
wilde, en dat maakte dat je meer gesprekken met de decaan kreeg.”
Rol school 2:
KW-uur (uur tijd per week voor studiekeuzeproces/persoonlijke ontwikkeling): maar “daar
had je helemaal niks aan”. Leerlingen maakten er weinig gebruik van.
Oriëntatie
G2 geeft aan keuze te snel te hebben gemaakt, weinig georiënteerd.
G1 had één open dag meegemaakt in maart, bij verpleegkunde, maar toen hij hoorde dat hij
waarschijnlijk “ook oude mensen moest gaan wassen” wilde hij de opleiding niet meer doen
en was hij te laat met oriënteren voor andere opleidingen.
Factoren van invloed
- G1: Vrienden (een vriend zei dat je met sportkunde met kinderen móet werken,
waardoor hij er niet voor koos om van zijn hobby zijn beroep te willen maken) → G2:
“Dat hoeft helemaal niet..” G1: “Ohh..”
- In de minderheid in het niet weten welke studie ze wilden gaan doen (groepsdruk).
- @SSGN de kleuren die aangaven hoe ver je al was in je studiekeuzeproces:
Werkte dat? “Voor de mensen die groen waren wel, die wisten al direct wat ze wilden doen”
En oranje en rood? Die kregen dan wel begeleiding? “Jaa, dat moest dan in je tussenuren.”
Hoe vonden zij dat? Weet je dat nog? “Mensen die oranje waren, waren al heel snel
groen want die twijfelden dan tussen twee studies. Er waren eigenlijk weinig mensen
die rood hadden. En de mensen die wel rood waren hadden, wat ik denk dan een
beetje, ook een snelle keuze genomen.” En wat deden die kleuren met mensen? Ik kan
me voorstellen: Groen is goed en rood is fout…? “Daar komt het wel op neer ja…” Was
het dan eigenlijk fout als je nog niet wist wat je wilde? “Nou, het was niet zo zeer fout,
dacht ik dan, want er werd wel gezegd van rood is niet fout, je hebt gewoon wat meer
tijd nodig om een studie te kiezen. Alleen mensen wilden er gewoon zo snel mogelijk
vanaf zijn, denk ik eerder.” Denk je dat er daardoor eerder overhaaste beslissingen zijn
genomen? “Ja.. Ja.” Oké..
Wat heb je gemist tijdens je middelbare school?
- Meer begeleiding
- G1 “Bij ons zeiden ze dus gewoon, dat is je eigen verantwoordelijkheid. Maar
volgens mij is dat een andere manier van zeggen van ‘wij hebben er geen zin in om
hier aan te werken, werk er zelf maar aan en als je hulp nodig hebt dan doen we wel
iets’.. Dus een soort steun”
- Meer tijd om te kunnen kijken naar opleidingen en te kunnen verdiepen (want drukte ivm
examens)
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Mogelijkheden suggesties innovatie Jonge Helden Academie?
- Workshops
- Géén computerstudiekeuzetest laten maken. Wél die talentscan die wij ook hebben
gemaakt + begeleiding en nabespreking
Waar?: Buiten school, binnen school kan je eventueel worden gezien als diegene ‘die
het nog niet weet: reputatie’
Doelgroep?: Examenjaar en het jaar daarvoor, kunnen zich inschrijven bij de Jonge Helden
Academie
Hoe?: Scholen door elkaar mengen zodat deelnemers elkaar nog niet kennen. En de tijd
goed besteden aan het studiekeuzeproces.
Welke ingrediënten moeten er écht in het innovatieve ontwerp zitten?
→ Aandacht en begeleiding

Met betrekking tot het huidige aanbod van de Jonge Helden Academie:
Aspecten van de Jonge Helden Academie die bijdragen:
* Op post-its wat heeft geholpen en heeft belemmerd:
Geholpen
- Feedback (2 x)
- Begeleiding (2 x)
- Mezelf leren kennen
- Test maken (2 x)
- Connecties van de Jonge Helden Academie (Netwerk) (2 x)
In het gesprek werd er nog aan toegevoegd:
- Je voelt je gezien en gehoord “Hier geven ze om je en ben je geen nummer”
- Kleinere groepen
- Iedereen heeft hetzelfde doel
Belemmerd
- Dagen dat ik niet zo veel doe
- Just dance (was leuk, maar droeg minder bij aan het vinden van een passende studie)
- Roken
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Uitwerking interview 2: Deelnemer JHA (G3)
26 april 2018
VMBO in Arnhem – Buitensportopleiding MBO – Deelnemer Jonge Helden Academie – gaat
vanaf september 2018 Social Work studeren
G3 was erg weinig bezig met studiekeuze maken, wist het nog niet goed. Na de examens
VMBO pas de keuze gemaakt, was ook het advies van zijn ouders. Ervaarde een beetje druk
van school (er werd vrij veel verplicht voor open dagen ook). Koos voor sport vanuit
interesse. Ooit wezen raften in Frankrijk met de familie en hij ontwikkelde interesse voor
sportinstructeur. Wilde kiezen tussen de buitensportopleiding en CIOS, koos voor de
buitensportopleiding omdat hij niet elke dag in trainingspak op school wilde lopen zoals
verplicht was bij CIOS. Wist na een jaar dat hij de opleiding niet wilde afmaken. Dat andere
klasgenoten het al wel wisten leverde wat meer druk op, omdat hij het zelf nog niet wist en
een angstgevoel dat je niet weet welke kant je op wil. Dat je iets gaat kiezen wat je wel leuk
vindt, maar ook vooral om mee te kunnen met de rest. “En nu kan ik daar makkelijker over
praten. Het gevoel dat je niet meegaat in de trein waar anderen in meegaan, dat je er
niet meer helemaal bij hoort”. Inmiddels meer zijn eigen pad gegaan, juist door te
ervaren dat hij ná wel zijn MBO-opleiding toch te willen afmaken en zijn diploma te
hebben gehaald, nu wél een bewuste studiekeuze wil maken. Daarom dus eerst een
tussenjaar. “Ja k*t, mis ik alsnog de trein waar mijn vrienden in meegaan, maar er nu
bewust tijd voor nemen is wel beter”. Geeft aan het lastig te hebben gevonden om tijdens
de schoolperiode een keuze te maken, omdat de focus eerst lag op het halen van het
diploma. Moeder werd niet héél enthousiast van een tussenjaar na MBO te hebben
afgerond.
Rol van middelbare school:
Géén aanmoediging om een tussenjaar te nemen. Had hij wel gewild. Wat had je dat
dan gebracht? “Wat het me nu ook brengt, dat ik iets ga doen waar ik met de volle
100% achter sta. In ieder geval waarvan ik denk dat ik dit wel écht leuk vind. Ik sta hier
wel echt achter, en dat was bij de buitensportopleiding niet”.
Wat had destijds wel kunnen helpen?
- Het persoonlijke gesprek “In plaats van een stomme test op de computer”.
Van invloed op studiekeuze:
- Negatieve invloed van vrienden (wilde het liefst iets doen dat overeen kwam met wat
vrienden ook deden)
- Ouders
- De ervaring in Frankrijk
- Druk van school
* Vult aan in de palen van het huis.
Suggesties ondersteuning JHA voor eindexamenkandidaten:
- Workshops op middelbare scholen doen, doel van de JHA uitleggen en de Talentscan,
daarna begeleiding voor wie dat wil. Het jaar ervoor beginnen. Voor eindexamen wel wat
meer structuur en duidelijkheid, ook tijdens de promotie. Met een aantal spelvormen zodat er
ook wat beweging in zit “En dat je dan daarna ook zegt waarom dat allemaal nuttig was”.
Aspecten van de Jonge Helden Academie die bijdragen:
- Aandacht en persoonlijk contact
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- Begeleiding
- De kennis van de begeleiders van de Jonge Helden Academie
- Dat de tijd goed besteed wordt, door juist te werken aan je eigen doel (zelfstandigheid)
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11. Factoren van invloed (fundament huizen) – Deelnemers JHA
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12. Programmaleerlijn I & O
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Bijlage 2: Adviesbeoordeling praktijkbegeleider
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