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Keuzebegeleiding voor een goede doorstroom 
Workshop startconferentie OPeRA
17 oktober 2017, 15.15u – 16.00u

Marieke van Schaik

Dienst Studentenzaken HvA

Coach en coördinator Studiekeuzetrajecten UvA-HvA

Programma & doel

Programma:

 Keuzeproces

 In gesprek: hoe?

 Ervaren

Doel:

 Overbrengen kern van keuzebegeleiding

 Hand-out ppt per mail
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Uitnodiging

 Veilig en respectvol

 Stretchen, uitproberen, ontdekken 
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Verken 

jezelf

Verken 

de 

mogelijk-

heden

Stappen-

plan

Onderzoeken & ervaren

 Informatie

 Open dagen

 Meelopen

 Gesprekken  <studie/werk/tussenjaar>

Plannen & doen

Hoe, wat, waar, wanneer, met wie, …

Onderzoeken & reflecteren

 Waarden en talenten

 Interesses en motivatie

 Gedachten en gevoel

 Wie ben ik? Wat wil ik?

Wat kan ik? Waar wil ik aan

bijdragen? gecombineerd

met ontwikkelmogelijkheden
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Op basis waarvan kiezen jongeren hun 

studie?

Aspecten van keuzegedrag (Meijers, 2006):

1) Ervaringen (ook in: Lamé, Kuijpers & Schut, 2013)

2) Geruchten en roddels

3) Contaminatie: op basis van bestaande opvattingen of beelden rekent 

een student een studie kenmerken toe die er objectief gezien niet bij horen

4) Objectieve informatie
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Motivatie

Psychologische basisbehoeften

Competentie: Ik kan het

Autonomie: Ik kan het zélf

Verbinding: Ik hoor erbij

Motivatie verhogend

Bors & Stevens (2010)
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Interventie continuüm Konig (1999)
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Lijst van interventie continuüm

1. Actief luisteren

2. Samenvatten

3. Reflecteren van gevoelens

4. Ordenen

5. Doorvragen

6. Ondersteunen

7. Vragend toevoegen

8. Interpreteren

9. Informeren

10.Suggereren

11.Adviseren

12.Beoordelen
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Je komt 

binnen

Je gaat 

weer weg

SPANNINGSBOOG

Relaxatie Introductie AfhechtingToewerken naar het doel

‘

Voor-

traject

Natraject

De prijs van overslaan

Over-

dondering

Weerstand door 

rol- en doelverwarring

Improvisatie

Inefficiëntie

Weglekken 

opbrengst

Geen  

(leer)opbrengst

Oeverloos 

gebabbel

In gesprek: gespreksverloop
In gesprek

Houding: 
 Aandacht, compassie
 Parkeren privé, professionele jas, duidelijkheid rol
 NIVEA (Niet Invullen Voor Een Ander)
 Directief op proces, non-directief op inhoud

Setting:
 Positie stoelen, lap-top,mobiel
 Licht, geluid, geur, sfeer
 Frequentie

Doel:
 Huidige Toestand (HT) → Gewenste Toestand (GT)
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In gesprek

Open vragen en activerend taalgebruik

 Wat is voor jou nu het belangrijkste om te bespreken?

 Wat heb je al gedaan dat hielp?

 Hoe wil je dit aanpakken, wanneer en met wie?

 ViVoWiDo (Vinden/Voelen/Willen/Doen)-vragen

 Geen hulpwerkwoorden als ‘zullen’

 Student in ik-vorm laten praten

 Schaalvraag 1---------------------10 
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In gesprek - oefenen

 Rol keuzecoach

 Rol studiekiezer

 Observator

 Casuïstiek studiekiezer m/v, 17 jaar, houdt van sporten, goed 

in wiskunde en Engels, mbo4, havo of vwo bijna afgerond, 

twijfelt over tussenjaar of studeren, maar wat? 

 Bespreek na: welke interventies (non-verbaal en verbaal) 

activeerden de studiekiezer wel/niet? Hoe kwam dat?
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Afronding

In tweetallen:

Wat gaat er goed aan keuzebegeleiding binnen uw 

organisatie?

Wat kan beter?

Welke eerste concrete actie volgt hieruit?
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