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Succesvolle Ouderavond in het Stellingwerf College over studiekeuze 

Op dinsdag 13 februari 2018 waren ruim 75 ouders aanwezig op de Algemene Ouderavond van het 
Stellingwerf College. Onderwerp was de studiekeuze. Op enthousiaste wijze vertelde Hermien 
Miltenburg, oudervoorlichter bij de Universiteit van Wageningen, over het ingewikkelde proces 
van studiekeuze voor HBO of universiteit. Decaan Jan Driessen vulde aan met tips voor het MBO. 
Er zijn tegenwoordig 3100 opleidingen, waardoor veel jongeren door de bomen het bos niet meer 
zien. 1 op de 3 studenten kiest verkeerd en haakt af in het eerste jaar. Dit geeft veel frustratie en 
kost ook veel geld: met het nieuwe leenstelsel minimaal € 1.000,-. 

Familie van grote invloed 
De invloed van de ouders blijkt zwaar mee te tellen in de uiteindelijke keuze. 43% van de jongeren 
geeft aan dat ze het best geholpen zijn door hun ouders. Zij kennen hun kind het beste. Het gaat ook 
niet alleen om de studie, maar ook om levensvragen. Wie ben ik? Wat kan ik? Wat vind ik écht 
interessant? “Ook al bent u niet bekend met de inhoud van de studie, u ziet wel of uw kind ergens 
enthousiast over is” aldus Hermien Miltenburg.  

Begin op tijd 

Van groot belang is om op tijd met de zoektocht te beginnen en het gesprek aan te gaan. De helft van 
de gestrande jongeren geeft aan dat ‘te laat beginnen’ de grootste oorzaak was van het stoppen. 
Hermien Miltenburg: “Ga al in het voorlaatste jaar met uw kind (niet alleen moeders!) mee naar 
meerdere Open Dagen, stimuleer een individuele meeloopdag, praat met docenten en decanen. En 
vraag ‘ervaren’ studenten naar hun bevindingen.    

Online studiecheck 

Op verschillende websites (www.studiekeuze123.nl, www.kiesjestudie.nl en www.startstuderen.nl) 
staan feiten en cijfers. Er is nogal wat verschil tussen de verschillende hogescholen en universiteiten, 
ook wat betreft toelatingseisen. Groot verschil met vroeger is de ‘decentrale selectie’. Moesten  
studenten vroeger loten voor een studie, tegenwoordig bepaalt de opleiding zelf welke studenten ze 
aannemen. 

Eerst de opleiding, dan de stad 

Veel jongeren kiezen voor een opleiding, omdat het dichtbij is of omdat hun vrienden er heen gaan. 
“Een verkeerde motivatie” aldus Hermien Miltenburg. Ze adviseerde met klem de eigen keuze te 
volgen. Aan ouders is het om het kind te blijven volgen. Dus niet alleen vragen naar de inhoud van de 
studie, maar ook naar het welzijn.  

100% juiste keuze bestaat niet 

Jongeren moeten zich uiterlijk 1 mei opgeven voor een studie. Iemand die voldoet aan de eisen, 
wordt altijd toegelaten. Wie zich na 1 mei opgeeft, loopt het risico dat de opleiding iemand afwijst. 
Op deze avond werd duidelijk dat 100% de juiste keuze maken niet mogelijk is. Het gaat om de 
combinatie persoon en opleiding. Of het goed uitpakt heeft met allerlei factoren te maken: inhoud, 
medestudenten, docenten, instituut etc. Bovendien is het een misvatting dat je je hele leven het 
werk van de studie zou moeten doen. Ongeveer de helft van de werkenden in Nederland doet in zijn 
verdere leven iets heel anders dan waarvoor hij ooit gestudeerd heeft.   



 

Noot voor de redactie 

Heeft u vragen over deze Algemene Ouderavond van het Stellingwerfcollege op 13 februari 2018 dan 
kunt u contact opnemen met de voorzitter van de Ouderraad, Gé Bouma, tel. 06 – 12 40 30 78 

Mevrouw Miltenburg heeft een eigen weblog met talloze tips voor ouders: www.studiekeuzekind.nl  

De presentatie staat op de website van het Stellingwerf College, kopje Ouderraad: 
https://www.stellingwerfcollege.nl/ouderraad 

 


