Op weg naar studiekeuzeproces 2.0
Studiekeuzebijeenkomst levert veel waardevolle ideeën op
Op de werkbijeenkomst bij de Haagse Hogeschool van 5 oktober jl. kwamen maar liefst 130
genodigden af. Centraal stond de vraag: hoe zijn studenten beter voor te bereiden op hun
vervolgopleiding? Uit onderzoek blijkt namelijk dat een derde van de studenten een verkeerde
studiekeuze maakt en uitvalt of switcht in het eerste studiejaar. De Haagse Hogeschool zet in op
studiekeuzeproces 2.0.
Binnen het onderwijs zingt het al jaren rond: er zijn te veel studiekeuzeactiviteiten met weinig
samenhang, het is complex vanwege het grote aanbod van opleidingen en de aanpak is versnipperd.
Het projectteam Voor de Poort van De Haagse Hogeschool wil een nieuwe visie en samenhang
binnen het studiekeuzeproces creëren en roept daarbij de hulp in van alle betrokkenen in het
onderwijs en daarbuiten. Op de bijeenkomst kwamen onder meer decanen/mentoren,
loopbaanoriëntatiebegeleiders en docenten van het voorgezet onderwijs en mbo,
studieloopbaanbegeleiders, propedeuse- en instroomcoördinatoren af. Maar ook beleidmakers en
studenten en leerlingen die zelf hebben ervaren dat de overstap naar de hogeschool beter kan.
Dj of vlogger
‘Jongeren vinden het moeilijk om een reëel beeld te krijgen van wat ze kunnen en willen’, opende
Sam Hermans, directeur Onderwijs & Jeugd van de gemeente Den Haag, de bijeenkomst. ‘Het is een
complexe vraag met een grote maatschappelijke impact. Jongeren hebben andere motieven om voor
een opleiding te kiezen. Zo wilde iedereen een paar jaar geleden dj worden, nu is dat vlogger. Hun
beroepsbeeld verandert regelmatig. Net zoals beroepen veranderen en verdwijnen. Jongeren
moeten daarom actief blijven nadenken over hun loopbaan, ook na hun studie. Een gezamenlijke
aanpak helpt daarbij.’
Uit je comfortzone stappen
Powervrouw Rocky wist wel al vroeg wat ze wilde worden: profvoetballer. Steun van haar omgeving
kreeg ze niet, vertelt ze het publiek, want zo’n carrière is toch niets voor vrouwen? Rocky bleef in
zichzelf geloven en schopte het zelfs tot ‘Jong Oranje’. Totdat het noodlot toesloeg en haar droom
door een blessure uiteen spatte. In de sloppenwijken van Rio de Janeiro ontdekte ze pas écht haar
passie: straatvoetbal. Met Favela Street zet ze nu vol overgave voetbalprojecten op voor kansarmen.
‘Alle zekerheden en comfort liet ik achter me, het avontuur tegemoet. Ik omarm nu elke uitdaging,
leer van het succes van anderen en ben verwachtingsvol over de toekomst.’
Ervaringsdeskundigen
De bijeenkomst werd omlijst met TEDtalks van ervaringsdeskundigen. De een vertelde dat de
studiekeuzeactiviteiten van haar opleiding erg gericht waren op sociale en economische studies en
niet op technische studies. Een ander vertelde dat ouders ook hun stempel kunnen drukken op je
studiekeuze. En weer een ander wist al vroeg wat ze wilde worden, alleen had haar mentor daar
geen vertrouwen in. Waar velen dit advies zouden opvolgen, besloot zij zich niet daardoor te laten
leiden. En met succes.

Succesvolle overgang
Een studie kiezen hangt af van allerlei factoren, beaamt Mascha Westgeest, teamleider Study &
Career Centre bij De Haagse Hogeschool. ‘Veel activiteiten, middelen en initiatieven voor leerlingen
en studenten zijn met de beste intenties opgezet. Nu moeten we de juiste weg vinden voor een
succesvolle overgang van het ene naar het andere onderwijs.’ Andrea Bonarius en Sandra Wiechers,
veldonderzoekers van Voor de Poort, legden daarvoor alle informatie in een gezamenlijke
kennisbasis vast. Deze kennisbasis stelt betrokkenen in staat met gedeelde kennis naar de
studiekeuzeactiviteiten te kijken. Pas dan kan de student een bewuste studiekeuze maken passend
bij zijn talenten en ambities.
Brainstormen
Na de pauze ging het publiek in acht groepen uiteen om samen te brainstormen over een bepaalde
fase met bijhorende thema’s in het studiekeuzeproces. Denk aan puberbrein, oriëntatie en
studiekeuze, aanmeldingen, studiekeuzecheck, inschrijving en start van de studie. Deze
brainstormsessies leverden veel interessante informatie op. Alle tips, ideeën en gedachtenspinsels
helpen het projectteam om Voor de Poort een stap verder te brengen. Ter afsluiting zette de
deelnemers die voornemens zijn om kennis te delen symbolisch hun handtekening onder deze
samenwerking. Na afloop is hierover in het Lighthouse café nog lang met elkaar nagesproken.

