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Voorwoord 

 

De meesten van ons (professionals van de Dienst Publiek en Communicatie van het 

Ministerie van Algemene Zaken en TrueTalk) hebben gestudeerd. Onderzoek doen 

naar ‘studeren’ is dan ook makkelijk. 

Dus niet. 

  

We zitten vol met onze eigen ervaringen, aannames en paradigma’s. Deze 

aannames vertroebelen onze blik op zowel het huidige oriëntatie- en studieproces, 

als op de informatiebehoeften rond studeren en het regelwerk wat erbij komt 

kijken. 

Gelukkig werden we ons snel bewust van deze filters, waardoor ons 

observatievermogen lekker op schot kwam. 

  

De talloze gesprekken met verschillende betrokkenen rond studeren hebben 

relevante conclusies opgeleverd. 

We hebben meer dan 100 mensen uit vier doelgroepen gesproken. Ze zeggen 

allemaal hetzelfde: we vragen aardig wat van onze tieners. 

Het is dan ook goed dat de redactie van Rijksoverheid.nl bij Dienst Publiek en 

Communicatie aandacht heeft voor de informatiebehoefte en het regelwerk bij het 

oriëntatie- en beslissingsproces rond de vervolgopleiding. 

  

Juni 2019 

Bart van de Ven & Sander Wilmsen 
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Doelstelling en aanpak  
 

De website ‘Rijksoverheid.nl’ is de gezamenlijke website van de twaalf 

ministeries. Het is hiermee het belangrijkste online kanaal van de Rijksoverheid 

om burgers, professionals en pers te informeren over veel verschillende 

onderwerpen. De website wordt beheerd door de Dienst Publiek en 

Communicatie (DPC) van het Ministerie van Algemene Zaken. 

 

De redactie van Rijksoverheid.nl werkt aan het toevoegen van informatie over 

verschillende life events. Het volgende life event dat op Rijksoverheid.nl wordt 

uitgewerkt is 'studeren’. Om de life events zo goed mogelijk te laten aansluiten 

op de behoeften van de gebruiker, is input van de gebruiker nodig. Het doel van 

het onderzoek is dan ook om te achterhalen welke informatiebehoeften 

gebruikers hebben bij het life event ‘studeren’. 

 

De vraag van DPC aan TrueTalk is:  

 

Wat komt er allemaal kijken bij het life event ‘studeren’? 

Wat zijn de informatiebehoeften van scholieren en studenten 

en waar lopen ze tegenaan bij de oriëntatie en besluitvorming van de 

vervolgopleiding? 

 

TrueTalk is gevraagd om te onderzoeken hoe (eindexamen) scholieren en 

(beginnend) studenten omgaan met de oriëntatie en besluitvorming van een 

vervolgopleiding. Waar halen ze informatie vandaan over een studiekeuze of 

over het inschrijven, wat moeten ze allemaal regelen en waar lopen ze 

tegenaan? (Hoe) zoeken ze de (financiële) consequenties uit? Is dit makkelijk 

om te vinden, en wat is de rol van de ouders en scholen in 

informatievoorziening? Is er een verschil in wat thuiswonende studenten of 

uitwonende studenten moeten regelen?  

 

We gingen het ze vragen… 

 

Naast DPC houdt ook het programma 'Mens Centraal' zich bezig met het life 

event studeren. Het team van Mens Centraal is daarom zoveel mogelijk 

aangehaakt bij dit onderzoek. 
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Het project bestond uit drie stappen. 

1. Voorbereidingen: Briefing & Deep Dive. 

We stelden de onderzoeksdoelstelling vast en diepten de vraag uit. Dit 

vertaalden we naar een programma en een gespreksleidraad. Vervolgens vond 

een Deep Dive plaats op 8 mei. Professionals van Mens Centraal, de redactie 

van DPC en TrueTalk bezochten een middelbare school, mbo, hbo en 

universiteit in Amsterdam. Hierdoor kregen we een beter beeld van de wereld 

van studenten, de scope van onze eigen projecten en, niet onbelangrijk, onze 

eigen paradigma’s t.a.v. studeren. Door de Deep Dive konden we de rest van 

het onderzoek optimaal doen. 

 

2. Onderzoeksdagen 

Voor het onderzoek ontmoetten we vier verschillende doelgroepen, tijdens vier 

verschillende onderzoeksdagen.  

Doelgroep 1: Studenten. 

In Amsterdam ontmoetten we op 15 mei studenten in ROC College West (mbo), 

de Hogeschool van Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam. In Rotterdam 

ontmoetten we studenten bij de Erasmus Universiteit en het Grafisch Lyceum 

Rotterdam (mbo). De focus lag met name op eerste en tweedejaars studenten.  

Doelgroep 2: Scholieren. 

Scholieren waren mensen die zich oriënteerden op een vervolgopleiding. 

Tijdens twee open avonden van de Hogeschool Inholland op 5 juni ontmoetten 

we deze scholieren in Alkmaar en Rotterdam. Ook spraken we een aantal 

scholieren op de Libelle Zomerweek in Almere. De focus lag met name op 

scholieren die een voltijd studie gaan volgen.  

Doelgroep 3: Ouders van studenten/scholieren. 

Dit waren ouders van scholieren die binnen drie jaren een vervolgopleiding 

gingen volgen (2 vmbo, 3 vmbo en 4 vmbo, 3 havo, 4 havo en 5 havo, 4 vwo, 5 

vwo en 6 vwo). Een vervolgopleiding is: mbo, hbo of wo. Daarnaast ontmoetten 

we ouders van studenten die in het eerste jaar van hun vervolgopleiding zaten 

en ouders van kinderen die in een tussenjaar zaten. De ouders ontmoetten we 

op 27 mei op het Café Bepp Event: de Libelle Zomerweek in Almere.  

Doelgroep 4: Experts (mentors & decanen). 

We ontmoetten op 3 en 4 juni mentoren en decanen en professionals die zich 

bezighouden met doorstroom van scholieren en/of studenten. Verspreid door 

Nederland (Krommenie, Den Haag, Rotterdam & Amsterdam) ontmoetten we 

deze experts op een vmbo-school, havo/vwo-school en op mbo-scholen.  
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In totaal werden er 69 dialogen gevoerd, met 102 mensen, soms in twee-, drie- 

of viertallen. Dit aantal komt voort uit de vier onderzoeksdagen en de Deep 

Dive. De gesprekken verschilden van duur, tussen de 10 en 40 minuten.  

 

3. Analyse 

In een co-productie van de professionals van de redactie van DPC en de 

consultants van TrueTalk vertaalden we de observaties naar relevante 

conclusies en inzichten tijdens een tussenevaluatie en een inzichtensessie. 

 

Over de aanpak en methodiek: 

- De teams van de redactie van DPC en TrueTalk deden samen 

observaties op en analyseerden samen. De professionals van de DPC-

redactie voerden de gesprekken met de doelgroepen zelf, onder 

begeleiding van TrueTalk. TrueTalk deed alle operationele en 

inhoudelijke voorbereidingen. De gesprekspartners uit de verschillende 

doelgroepen werden door TrueTalk gerekruteerd of door het team van 

Café Bepp uitgenodigd voor een gesprek. 

- Het is ‘kwalitatief onderzoek’ waarbij we maximaal leerden van de 

ervaringen en het gedrag van de doelgroepen. Deze observaties 

vertaalden we gezamenlijk naar conclusies en inzichten. 

- Over alle onderzoeksdagen: De professionals van de DPC-redactie 

kregen voorafgaand aan alle dagen een uitleg over de gespreksleidraad 

en een korte training in gesprekstechnieken. Na de briefing gingen we 

in tweetallen de dialoog aan met de verschillende doelgroepen. Aan het 

einde van alle onderzoeksdagen hadden we een korte wrap-up om de 

indrukken te verzamelen t.a.v. de gesprekken en de ervaringen.  

- Om verschillen in groepen studenten te onderzoeken, ontmoetten we 

mensen met verschillende sociaal-culturele achtergronden, en 

studenten die thuis/uitwonen. Om verschillen in groepen scholieren te 

onderzoeken, ontmoetten we scholieren die zowel van binnen 

(Rotterdam) als buiten (Alkmaar) de randstad komen.  

- De gesprekken waren geen strak geregisseerde interviews met 

geprepareerde vragen, maar zo open mogelijke dialogen tussen de 

professionals van de redactie van DPC en de mensen uit de 

verschillende doelgroepen. Met deze schijnbaar losse methode kregen 

we veel relevante informatie vanuit de doelgroepen.  

- De mensen die we hebben ontmoet zijn geen ‘beroepsrespondenten’, 

maar mensen in hun natuurlijke omgeving. 
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Leeswijzer 
De unieke observaties en inzichten die alle gesprekken opleverden, leest u in dit 

BeppReport. De focus van het rapport ligt op de inzichten en de conclusies. Om 

die reden starten we met de inzichten en conclusies. De belangrijkste inzichten 

en conclusies staan bij de ‘Algemene inzichten’. Daarnaast hebben we 

aanvullende inzichten en conclusies van de losse doelgroepen toegevoegd. De 

inzichten en conclusies zijn gebaseerd op de observaties die te vinden zijn in het 

hoofdstuk ‘Observaties uit de ontmoetingen’. De observaties, inzichten en 

conclusies komen uit 69 dialogen, met 102 Nederlanders, soms in twee-, drie- 

of viertallen. We hebben 37 studenten, 35 ouders, 23 scholieren en 7 experts 

ontmoet.  

 

Het hoofdstuk ‘Observaties uit de ontmoetingen’ is relevant als onderbouwing 

voor de inzichten en conclusies, en geeft aanvullende informatie. De 

observaties zijn gerangschikt op basis van: 

De beantwoording van de kernvragen. 

De vraagstelling was wellicht anders, maar de kern van alle ontmoetingen was 

hetzelfde. De vier kernvragen die in alle gespreksleidraden waren verwerkt zijn: 

I. Hoe gaat de oriëntatie op een vervolgopleiding? 

II. Welke informatie heb je nodig? 

III. Wat voor regelwerk komt daar allemaal bij kijken? 

IV. Wat zijn problemen bij (oriënteren op) studeren? 

 

Onder de beantwoording van de kernvragen, volgen de antwoorden die de 

doelgroepen gaven en hun uitleg daarbij. De tekst is als volgt opgebouwd: de 

koppen zijn de kernvragen en de onderwerpen per kernvraag. Onder de 

kernvragen/onderwerpen is het inzicht kort uitgewerkt. Daaronder staan de 

quotes van degene met wie we in gesprek zijn geweest.  
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Inzichten en conclusies van het DPC- en TrueTalk-team 
 

Onderstaande inzichten, conclusies en aanbevelingen zijn het resultaat van de 

wrap-ups aan het eind van de onderzoeksdagen, de tussenevaluatie en de 

inzichtenworkshop met professionals van de redactie van DPC, gefaciliteerd 

door TrueTalk. De inzichten en conclusies zijn opgedeeld in:  

I. Algemene inzichten.  

II. Aanvullende inzichten per doelgroep. 

 

I. Algemene inzichten 
 

Alle vier de doelgroepen hebben het vaak over ‘studeren’. Daarvoor worden 

twee verschillende definities gegeven. Voor de meeste mensen is ‘studeren’ het 

volgen en behalen van een vervolgopleiding. Voor anderen is ‘studeren’ een 

manier van (studenten-)leven waarin onder andere het volgen en behalen van 

een (BA of Ma)vervolgopleiding zit. Voor beide segmenten geldt het volgende. 

 

Oriëntatie 

Scholieren worden door het huidige schoolsysteem en door hun 

ouders/omgeving geacht om een studie te kiezen op basis van ‘wat bij je past’, 

waar ‘je talenten liggen’ en ‘wat je later gaat doen’. Het is een structurele 

beslissing met (middel-)lange termijn gevolgen, zeker ook financiële.  

Het grootste gedeelte van de scholieren kiest voor de korte termijn. Een deel 

van de scholieren maakt de keuze passief, op basis van gemak en hun omgeving, 

en ‘omdat je iets moet kiezen’. Scholieren kijken vaak niet ver vooruit en hebben 

een korte horizon. Ze zijn onbewust onbekwaam om een keuze te maken die 

invloed heeft op de rest van hun leven.  

 

Kiezen voor een studie is voor veel scholieren vooraf en voor veel studenten 

achteraf gezien vergelijkbaar met het AVROTROS-programma ‘Ik vertrek’: de 

studenten weten ongeveer wat er gaat gebeuren, maar ze denken van tevoren 

niet na over alle structurele gevolgen en al het regelwerk wat er verder komt 

kijken bij de keuze: ze zijn minder bezig met de toekomst. Voor scholieren die 

weten wat ze willen doen/worden, is de oriëntatie en studiekeuze makkelijker. 

 

Ouders zijn actor, veel meer dan een ‘beïnvloeder’ of ‘informatiedrager’. Veel 

ouders hebben een grote, en vaak beslissende, stem in het oriëntatie- en 

besluitvormingsproces op een vervolgopleiding. Veel ouders gaan mee naar 
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open dagen. Daarnaast helpen ze ook bij het uitvoeren van het uiteindelijke 

regelwerk rond studeren. Ouders hebben (in tegenstelling tot hun kinderen) 

veelal wel de ‘lange termijn-horizon’: zij denken na over wat past bij het kind, 

de talenten en de toekomst van het kind. Ze proberen hun kinderen mee te 

nemen in deze blik. Veel ouders vinden scholieren nu te jong om een goede 

keuze te maken. Ouders vinden dat scholieren weinig denken aan hun 

toekomst. 

 

De gesprekspartners spreken wisselend over de invloed van middelbare scholen 

als het gaat om oriëntatie op een vervolgopleiding. Zowel scholieren, 

studenten, als ouders geven dat aan: sommige middelbare scholen informeren 

veel en helpen actief in de oriëntatie, anderen niet. Duidelijk is dat er geen 

formeel opgelegd curriculum is in de hoek van ‘talentontwikkeling’, 

‘persoonlijke kracht’, ‘toekomst’. Wel lijkt elke school zijn eigen set aan 

activiteiten te hebben die iets te maken hebben met het maken van een 

studiekeuze. 

 

De informatiebehoefte 

Intrinsiek hebben scholieren geen actieve informatiebehoefte naar een 

vervolgopleiding. Ze volgen met name het aanbod van informatie die de 

middelbare scholen en de ouders van scholieren ze aanbieden. Ze zoeken 

minder vaak, uit zichzelf, actief naar nieuwe informatie.  

 

De omgeving (middelbare school, ouders, vrienden en familie) is uiteraard van 

invloed. Ze raden scholieren aan om tijdens de oriëntatie meer te voelen, 

ervaren en beleven om de juiste studiekeuze te maken. Meelopen heeft meer 

impact dan een open dag bezoeken tijdens de oriëntatie en besluitvorming, 

vinden ouders en studenten. Ook experts geven aan dat scholieren de beste 

studiekeuze kunnen maken nadat ze bij de vervolgopleiding hebben gevoeld en 

geproefd, daarom geven ze scholieren die informatie.  

 

Er is te veel keuze en te veel informatie. Hierdoor ervaren veel scholieren 

keuzestress. 

 

De informatiebehoeften van scholieren en studenten rond (oriënteren op) 

studeren zijn:  

- Welke vakken je krijgt op de studie. 

- Verhouding theorie/praktijk. 
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- Benodigdheden voor de studie (laptop/boeken). 

- Studentenreisproduct. 

- Studiefinanciering. 

- Benodigde vakkenpakket voor bepaalde opleidingen. 

- Schoolrooster. 

Scholieren zoeken informatie met betrekking tot de inhoud van de 

vervolgopleiding voornamelijk bij de toekomstige onderwijsinstelling. 

Informatie rond studiefinanciering en het studentenreisproduct halen 

scholieren op bij DUO.  

 

Ouders van scholieren en studenten hebben ook informatiebehoeften. Ouders 

zoeken om die reden zelf naar informatie. Of ouders worden geïnformeerd, is 

afhankelijk van de middelbare school en of hun kinderen de informatie 

doorspelen. Ouders krijgen informatie via: Open dagen, de website van de 

opleiding, Google, mentoren en hun eigen vrienden/familie (omgeving). 

De informatiebehoeften van ouders zijn iets anders dan de 

informatiebehoeften van scholieren/studenten. Ouders zijn gefocust op 

informatie rond: 

- Huisvesting. 

- (Bijkomende) kosten. 

- Locaties van de school. 

- Studiefinanciering. 

- Duur van de studie. 

- Inhoud van de studie. 

- Verhouding praktijk/theorie. 

- Baanperspectief. 

 

De besluitvorming 

De studiekeuze wordt door een deel van de scholieren gemaakt op basis van 

gemak. Als scholieren niet precies weten wat ze willen studeren, maken ze de 

overweging wat betreft hun studiekeuze ook op basis van de locatie van de 

school (dichtbij het ouderlijk huis, zodat ze thuis kunnen blijven wonen) en de 

studie/schoolkeuze van hun vriend(inn)en. Ze kiezen dan een studie die ze ‘op 

zich wel leuk’ vinden.  
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Velen overwegen en beslissen tot het nemen van een ‘tussenjaar’1. Door 

keuzestress, en omdat kinderen niet weten wat ze willen in de toekomst, komt 

een tussenjaar steeds vaker voor volgens experts. 

 

Een studiekeuzetest kan helpen in het maken van een keuze. 

 

Ook door het economische aspect durven scholieren geen foute keuze te 

maken volgens experts, omdat een foute keuze grote financiële gevolgen kan 

hebben. Uit angst voor de verkeerde keuze, kiezen scholieren liever niet en 

nemen ze een tussenjaar volgens experts.  

 

Als ouders de studie (kunnen) betalen is er meer ruimte om een foute 

studiekeuze te maken. Ouders geven aan dat hun kinderen ervoor kiezen om 

het eerste jaar, of de eerste paar jaar tijdens de studie, thuis te wonen i.v.m. 

financiën. Als kinderen op kamers gaan, moeten ze vrijwel altijd lenen. Ouders 

geven aan dat dit extra druk geeft. 

 

Financiële keuzes worden door scholieren gemaakt op korte termijn 

argumenten. Lenen wordt niet gezien als investering in de toekomst. Lenen is 

noodzakelijk om de kosten te dekken.  

 

Regelwerk 

Het regelwerk dat bij studeren komt kijken is volgens scholieren en studenten:  

DigiD, inschrijven, studentenreisproduct en studiefinanciering. 

 

Veel scholieren doen dit regelwerk met hun ouders ernaast. Veel ouders helpen 

bij het regelwerk, zoals bij de inschrijving. Sommige ouders nemen dat 

regelwerk zelfs over. 

 

Het regelwerk dat bij studeren komt kijken is volgens ouders: 

Inschrijven, studentenreisproduct, woonruimte, boeken, DigiD, financiën en het 

regelen van een plan B, een back-up studiekeuze, voor als het kind de eerste 

studiekeuze niet leuk vindt of als het kind niet wordt aangenomen.  

 

 

 
1 Het aantal scholieren dat een tussenjaar neemt stijgt, is momenteel het hoogste 

percentage ooit. Van alle eerstejaars studenten heeft 10,5% een tussenjaar gehad 

(Nuffic, 2018). 
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De rol van ouders en de directe omgeving is groot, wat betreft het regelwerk 

tijdens de oriëntatie en tijdens het studeren zelf. Ouders, en de omgeving, 

geven informatie aan studenten en ze denken mee over wat je moet regelen. 

 

II. Aanvullende inzichten per doelgroep 
 

Scholieren 

Een groot deel van scholieren blijft het eerste jaar, of de eerste paar jaar, thuis 

wonen i.v.m. financiën. Als je op kamers gaat, moet je vrijwel altijd lenen. Ook 

moet je vrijwel altijd lenen, als je als scholier je studie zelf gaat betalen 

(vergeleken met kinderen die hun studie niet zelf betalen).  

 

Veel scholieren hebben geen duidelijk beeld van hun toekomst. Een 

vakkenpakket kiezen op de middelbare school is de eerste stap is in het kiezen 

van een vervolgopleiding. Het kiezen van een vakkenpakket op de middelbare 

school wordt door een deel van de scholieren al als moeilijk ervaren.  

 

Ouders 

De rol van ouders op de oriëntatie en op de keuze van een vervolgopleiding kan 

verschillen: sommige ouders weten bijna alles, terwijl andere ouders weinig 

weten over hoe hun kind de oriëntatie en het regelwerk heeft gedaan.  

 

Zelfstandigheid is volgens ouders een belangrijk element. Ze spreken er veel 

over. Als ouders hun kinderen zelfstandig vinden, dan geven ze aan dat ze 

minder bepalend zijn in de studiekeuze, en dan helpen ze hun kind minder bij 

het regelwerk omdat die het zelf allemaal doet/heeft gedaan.  

 

Ouders geven als tip mee dat middelbare scholen scholieren moeten leren 

plannen en naar de toekomst kijken.  

 

Studenten 

Studenten denken weinig na over de lange termijn gevolgen van een lening. 

In de oriëntatie zijn ze wel bang om de verkeerde keuze te maken omdat ze 

bewust zijn van de financiële gevolgen daarvan. Als je als student uit huis gaat, 

op kamers, betekent dat vrijwel altijd dat je moet lenen. Van lenen krijgen 

studenten stress als ze het financieel moeilijk hebben. Studenten die thuis 

blijven wonen hebben minder zorgen over financiën. 
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Studenten ervaren de informatie die ze krijgen van de verschillende instanties 

als verspreid. Instanties informeren los van elkaar, er is geen overkoepelende 

informatie beschikbaar. 

 

Experts 

Volgens experts leven scholieren in het nu, en denken ze weinig na over hun 

toekomst. Experts geven aan dat scholieren de profielkeuze al een moeilijke 

keuze vinden. Scholieren zijn er volgens de experts niet altijd van bewust dat je 

met je profielkeuze al opleidingen laat vallen. 

 

Sommige scholen hebben doorstroomprogramma’s die focussen op een 

vervolgopleiding na de middelbare school. De programma’s komen vanuit de 

decanen. Decanen zijn de professionals die ervoor zorgen dat middelbare 

scholen ‘studieloopbaan begeleiding’ of ‘loopbaan oriëntatie begeleiding’ 

hebben. 

 

Experts geven aan dat het vmbo geen eindonderwijs is, en dat de focus bij vmbo 

meer is op competentieontwikkeling en voorbereiden op een vak. Vmbo’ers zijn 

verplicht om door te studeren omdat vmbo geen startkwalificatie is, dus geven 

zij meer actieve begeleiding en nemen zij de scholieren meer aan de hand om 

de juiste keuze te maken. 
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Observaties uit de ontmoetingen 

 

Kernvraag I. Hoe gaat de oriëntatie op een vervolgopleiding? 
 

Met deze kernvraag gingen we in op hoe scholieren zich oriënteren op een 

vervolgopleiding. Aan scholieren vroegen we direct hoe de oriëntatie gaat. Aan 

studenten vroegen we hoe ze dat hadden gedaan voor hun huidige 

vervolgopleiding. Aan ouders vroegen we hoe hun kind de oriëntatie doet/had 

gedaan. Aan mentors en decanen vroegen we hoe het bij scholieren op hun 

school gaat.  

 

Het oriënteren nu 

Scholieren en ouders oriënteren zich op een vervolgopleiding door naar open 

dagen te gaan, door op internet te zoeken en door zich door hun omgeving te 

laten beïnvloeden / informeren.  

 

Quotes:  

• Mijn studiekeuze heb ik gemaakt door naar verschillende open dagen te 
gaan. Ik kreeg een flyer en ik ging naar informatieavonden. In de 5e klas van 
vwo was ik hier al mee bezig. 

• Ik kijk op de site van de school om te kijken wat voor studies er zijn. 

• Ik maak een studiekeuzetest om te kijken of de studie bij me past. 

• Ik ben naar een open dag gegaan van de Hogeschool van Amsterdam.  

• Op een open dag krijg je te weinig informatie over de inhoud van de 
opleiding. 

• Op de middelbare school was er een opleidingsavond, waar verschillende 
scholen en studies langskwamen om je te informeren.  

 

Wat ga je later doen / wat past bij je? 

In de oriëntatie en besluitvorming vinden studenten, ouders, scholieren en 

scholen het belangrijk dat je een studie kiest die bij je past. Je weet pas echt 

welke studie bij je past als je beter oriënteert: meer naar open dagen / 

proefstuderen / meeloopdagen. De inhoud van de studie bepaalt of je de studie 

leuk vindt en of het bij je past. Ouders, studenten en scholen zeggen dat je de 

beste keuze maakt door zoveel mogelijk te voelen, ervaren en beleven. Door 

mee te lopen en je meer in te lezen. Slechts een open dag bezoeken of een 

studiekeuzetest invullen is niet voldoende. 
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Quotes:  

• Je moet je echt goed verdiepen: kijken naar de vakken die je krijgt. Je moet 
verder kijken dan alleen een open dag.  

• Kies iets wat je leuk vindt en bij je past, en verdiep je in meerdere studies. 

• Meeloopdagen zijn belangrijker dan open dagen. Dan voel je sneller wat je 
echt leuk vindt.  

• Je moet het echt voelen. Pas door te proeven weet je of het bij je past. 

• Ga naar de meeloopdagen in plaats van de open dagen. Bij meeloopdagen 
krijg je een veel beter beeld bij een studie. 

• Ik heb alleen een open dag bezocht, maar ik had eigenlijk meer willen weten 
om de juiste keuze te maken. 

• Ze moeten meer vertellen over de inhoud van de studie tijdens een open 
dag. Dan krijg je een beter beeld. 

• Ik ging naar de informatie dag. Dat voelde meteen goed. Ik heb mijn keuze 
gebaseerd op mijn gevoel. 

• Je moet je goed verdiepen. Je moet niet alleen kijken naar de naam van de 
studie: kijk ook naar de inhoud van de vakken, en kijk verder dan de open 
dag.  

 

Keuzestress 

Er is veel te kiezen. Scholieren vinden het moeilijk om de juiste keuze te maken: 

er zijn veel studies, en veel brede studies. Als je een verkeerde keuze maakt, 

kost het geld. Dit proberen scholieren te vermijden. Scholieren kiezen een brede 

studie, zodat ze later in de studie pas een keuze hoeven te maken. 

Door de keuzestress nemen scholieren sneller een tussenjaar, zodat ze daarna 

de beste keuze kunnen maken. Ook experts zien dit gebeuren. Daarnaast gaven 

8 ouders aan dat hun kinderen een tussenjaar hebben gehad.  

 

Quotes:  

• Veel mensen van mijn middelbare school hebben gekozen voor een 
tussenjaar na de middelbare.  

• Mijn kind heeft een tussenjaar genomen om even tot rust te komen. 

• Ik wist niet wat ik wilde, er was veel te kiezen. 

• Ik kies expres een brede studie zodat ik alle kanten op kan. 

• Ik heb een brede studie gekozen. In de loop van de studie moet je je dan 
specialiseren.   

• Je ziet steeds meer scholieren eerst een tussenjaar nemen, zodat ze daarna 
een goede keuze kunnen maken. Ze krijgen al aardig wat druk op de 
middelbare school. Ze gaan reizen, of een jaartje werken om te sparen. 

• De studielening geeft extra druk: je moet dan de juiste keuze maken anders 
bouw je nog sneller een schuld op. 
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Onbewust onbekwaam: Passief en op gemak 

Scholieren zijn niet met de toekomst bezig. Dit zeggen zowel ouders, experts als 

studenten. Ze hebben geen overzicht over wat er allemaal mogelijk is, en ze 

gaan hier niet actief naar op zoek. Ze zijn nog te jong om een goede keuze te 

maken. Daarnaast oriënteren scholieren zich dichtbij huis op een 

vervolgopleiding. Een deel van de scholieren oriënteert zelf niet actief, en ze 

kiezen last-minute.  

 

Quotes:  

• Ik was heel jong. Te jong om bewust een goede keuze te maken. Ik heb 
gewoon maar een studie gekozen.  

• Mijn kind denkt nog niet aan de toekomst. Pubers zijn niet in staat om zelf 
de keuze te maken. 

• Ik vond economie leuk op de middelbare school. Daarom heb ik een studie 
gekozen die daarbij paste: economie & bedrijfskunde. 

• Ik heb me pas last-minute ingeschreven, in 6 vwo. Het was geen lastige 
keuze. Je moet je erbij neerleggen dat je iets moet kiezen. 

• Ik heb nooit naar de vakken gekeken die ik op mijn studie zou krijgen.   

• Ik ben alleen maar naar de open dag geweest, meer niet. 

• Deze studie lijkt me op zich wel leuk. Een vriend uit mijn klas gaat dezelfde 
studie doen. 

• Ik kijk alleen naar scholen in Rotterdam. Dan kan ik lekker thuis blijven 
wonen, scheelt weer geld.  

• Ik heb een studiekeuzetest gedaan om te kijken wat bij me past (x2).  

• Ik moet mijn kind achter de broek aanzitten in het oriënteren en maken van 
de keuze. Anders gebeurt er niks.  

 

Weten wat je wil 

Als je als kind/scholier weet wat je voor de rest van je leven wilt doen, dan is de 

studiekeuze (en de oriëntatie op een studie) makkelijk.  

 

Quotes:  

• Ik wist altijd al wat ik wilde doen, dus mijn studiekeuze was makkelijk (x3). 

• Ik wist al lang wat ik wilde studeren: rechten. De studiekeuze was voor mij 
niet moeilijk. 

• Mijn mentor vroeg wat ik na mijn opleiding wilde doen, maar dat was geen 
lastig proces. Ik wist het wel al. 

• Een studie uitzoeken was niet lastig. Ik wist al wat ik wilde.  
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Rol van de ouders 

De invloed van ouders op de oriëntatie en op het besluit is heel groot. Ouders 

kijken mee, gaan mee naar open dagen, geven tips & tricks over verschillende 

studies en opties. Ouders regelen ook veel, tenzij het kind zelfstandig is.  

 

Quotes:  

• Mijn ouders hadden wel invloed op mijn studiekeuze, maar meer in de vorm 
van gesprekken. 

• Ik heb een middag met mijn ouders gezeten, zij hielpen mij met het bepalen 
van mijn keuze. 

• Mijn ouders zijn meegegaan naar open dagen, maar verder heb ik het zelf 
geregeld. 

• Voor mijn kind heb ik een studiekeuzecoach genomen. Dit hielp in de 
oriëntatie (x3).  

• Open dagen heb ik samen met mijn ouders bezocht (12x). 

• Ouders spelen een zeer grote rol. De belangrijkste influencers zijn ouders, 
vrienden, en de middelbare school. 

• Moeders zijn doorslaggevend, zij kijken op de website van de school. 

• Mijn ouders hebben een grote invloed, ik heb veel met ze gepraat. Zij zeiden 
dat ik moest kiezen wat ik leuk vind.  

• Ik heb de oriëntatie met mijn ouders gedaan (x3).  
 

 

Rol van de school/mentor 

Er zitten grote verschillen in hoe middelbare scholen hun scholieren helpen met 

de oriëntatie op een vervolgopleiding. Sommige scholen stimuleren het bezoek 

van open dagen / meeloopdagen / proefstuderen, terwijl andere scholen de 

verantwoordelijkheid bij de scholieren neerleggen. Daarnaast focussen 

sommige scholen zich op competentie ontwikkeling, terwijl andere scholen zich 

richten op de prestaties op school.  

 

Quotes:  

• Ik kreeg weinig steun vanuit mijn middelbare school. 

• Mijn mentor op de middelbare school had geen actieve rol in de oriëntatie 
naar een vervolgopleiding (x4). Wel hadden we wat studiedagen, waar oud 
scholieren kwamen vertellen over hun ervaring op hun studie. 

• Er was een informatieavond op de middelbare school over 
vervolgopleidingen, waar je kon kijken naar de opties en vragen kon stellen.  

• Ik kreeg verwijzingen van school naar sites van hogescholen en 
universiteiten.  
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• In mijn tussenjaar kon ik moeilijk bijhouden wanneer de open dagen waren, 
normaal hoorde ik dat op school. 

• Ik word goed begeleid door mijn loopbaanbegeleider en mijn mentor.  

• Het ligt aan je mentor, of je al bezig bent met je vervolgopleiding (x5). Op 
dezelfde school kan de ene mentor je wel helpen, terwijl de ander dat niet 
doet. 

• De school van mijn zoon geeft een vrije dag zodat je een open dag kan 
bezoeken. 

• Ik heb het idee dat de school van mijn kind alleen denkt aan de huidige 
prestaties, en niet kijkt naar het vervolg na de havo. 

• ROC biedt een loopbaanexpertisecentrum. Daarnaast bieden we 
beroepskeuzetests aan en geven we voorlichtingen op vmbo-scholen. Ook 
kunnen scholieren bij ons langs op onze open dagen/try-out dagen en 
meeloopdagen.  

• Mijn mentor wees mij erop dat ik een DigiD nodig had, en dat de 
inschrijfdatum voor 1 mei was. Verder heeft hij me niet geholpen bij mijn 
studiekeuze.  

• Ik had contact met mijn studieadviseur. 

• Scholen zouden een vak moeten hebben over waar je talent ligt.  
 

Financiën 

Tijdens de oriëntatie op een studie wordt er al rekening gehouden met 

financiën. Scholieren kiezen een studie in de buurt van hun ouderlijk huis zodat 

zij de beginperiode van de studie thuis kunnen blijven wonen. Hierdoor bouwen 

ze geen schuld op. Mensen zijn bang om de verkeerde studiekeuze te maken 

omdat dit financiële gevolgen heeft. Thuiswonenden hebben minder zorgen 

over financiën. Uitwonenden moeten lenen: zij bouwen sneller een 

studieschuld op. 

 

Quotes:  

• Ik woon nog thuis i.v.m. de financiën (x7). Anders zou ik stress krijgen. 

• Ik wil wel graag op kamers, maar dan moet ik lenen. Dat wil ik niet. 

• Ik heb veel vriendinnen die stress hebben om geld. Dat moet je wel goed op 
een rijtje zetten. 

• Op kamers in Amsterdam is duur, dus ik moet maximaal lenen. 

• Mijn huur is al 750 euro, dus ik leen maximaal. 

• Ik heb een studie dichtbij huis gekozen, zodat ik niet hoef te lenen. 

• Als je gaat uitwonen, moet je wel lenen (x4). 

• Je wordt bang gemaakt door de media over een studieschuld. 
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Kernvraag II. Welke informatie heb je nodig? 
 

Deze kernvraag ging over de informatie(behoeften) van scholieren, studenten 

en ouders wat betreft het volgen van een vervolgopleiding. Wat voor informatie 

willen ze en waar halen ze die informatie vandaan? Wat is daarbij de rol van 

ouders, en van (middelbare) scholen? 

 

Zoeken van informatie 

Scholieren zoeken niet actief naar informatie. Dit moeten ze doen van school, 

of ouders vragen ze ernaar. Veel informatie wordt scholieren toegespeeld. 

Ouders zoeken voor hun kind informatie zodat hun kinderen de juiste 

informatie krijgen. Ouders en scholieren zoeken informatie op internet, of 

krijgen informatie op open dagen. Ouders en scholieren zoeken informatie over 

de inhoud van de studie voornamelijk bij de toekomstige vervolgopleiding, en 

informatie over regelingen als het studentenreisproduct en de 

studiefinanciering voornamelijk bij DUO. 

 

Quotes:  

• Ik zoek informatie op de site van de school zelf (x9).  

• Ik check eerst informatie op de site van de school, en dan pas ga ik mijn 
zaken regelen op de andere sites. 

• Via open dagen krijg ik de informatie die ik nodig had (x11). 

• Tijdens de meeloopdagen krijg ik informatie (x6). 

• Ik vond alle informatie op het internet (x8). 

• Leerlingen wisselen onderling zelf ook veel informatie uit (x3). 
 

Benodigde informatie 

De informatie waar scholieren en studenten behoeften aan hebben is zowel 

over regelwerk als over oriëntatie.  

 

Quotes scholieren en studenten:  

• Studiefinanciering (x6). 

• DUO (x3). 

• Hoe je je moet inschrijven (x8). Bij studielink is het nodig dat je elke 
bevestigt, anders ben je niet ingeschreven. Hier moet je mensen op 
attenderen.  

• Je wil wat weten over de inhoud van je studie (x5).  

• Bij sommige opleidingen heb je veel extra kosten, zoals sportkleding, 
boeken, laptop en reiskosten. Je wil hier wel van op de hoogte zijn. 
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• Welke boeken je moet kopen (x3). 

• Duur van de studie (x4) 

• Je moet weten wat de locatie van de school is (x5). 

• Verhouding van theorie/praktijk zoals stages (x4). 

• Voor wanneer je je moet inschrijven.  

• Ik wist niet dat je reisproduct een gift wordt als je binnen 10 jaar afstudeert. 
Dat had ik willen weten. 

• Ik zocht informatie over het leenstelsel, maar dat was te lastig om te 
begrijpen. 

• Informatie over numerus fixus opleidingen, en dat je een plan B moet 
hebben als je wordt uitgeloot (x3). 

 

Ouders hebben meer behoefte aan informatie rond: Huisvesting, (bijkomende) 

kosten, locaties van de school, studiefinanciering, duur van de studie, inhoud 

van de studie, verhouding praktijk/theorie en baanperspectief. 

 

Quotes ouders:  

• Ik wil informatie over huisvestigingsmogelijkheden (x7)  

• Je wil weten wat de (bijkomende) kosten zijn van een studie (x5). 

• Studiefinanciering. 

• Het aantal jaar dat de studie duurt. 

• Hoe ziet de studie eruit: wat is de inhoud. 

• De verhouding tussen theorie en praktijk is belangrijk om te weten. 

• Wat kan je in de toekomst met je studie (baanperspectief). 

• Er is een scholierentegemoetkoming voor als je kind 18 jaar of ouder is, en 
nog op de middelbare school zit. Hier was ik mij niet van bewust, dit had ik 
wel willen weten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rol van de ouders 
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Ouders hebben ook behoefte aan informatie. Kinderen zijn niet altijd zelfstandig 

genoeg om informatie zelf op te zoeken, of om die informatie door te spelen 

naar de ouders. Vanaf het moment dat je kind 18 is, kan je als ouder niks meer 

voor hem/haar regelen. Ouders krijgen ook informatie via hun sociale netwerk. 

 

Quotes:  

• Op de middelbare school van mijn kind waren er voorlichtingsmomenten 
voor ouders. Hier kreeg je uitleg over DUO, DigiD en numerus fixus 
opleidingen. Dat werkte goed.  

• Ik heb als ouder ook behoefte aan informatie vanuit de school. Als ik die 
informatie heb, kan ik beter helpen.  

• Ik wil info over de profielkeuze en studiekeuze. Wanneer moet dat, en wat 
moet je ervoor doen of laten? 

• Ik hoorde via andere ouders van studerende kinderen dat je zorgtoeslag kan 
krijgen (x2). 

• Ik zou graag informatie willen hebben over hoe ik een kamer moet regelen 
voor mijn kind, in een onbekende stad. Dat is heel moeilijk.  

• Ik zoek de informatie voor mijn kind uit, en dan kijken we er samen naar. 
 

Rol van de school/mentor 

De rol van middelbare scholen en mentoren is verschillend in het aanbieden van 

informatie. Sommige scholen informeren hun scholieren actief over 

vervolgopleidingen, en die scholen sturen hierop, terwijl andere scholen 

niet/weinig informeren. Daarnaast geven zowel scholieren als ouders aan dat 

ze een extra/actievere rol zien voor de scholen. 

 

Quotes: 

• Een dag of middag op de middelbare school waarin ze uitleggen wat er 
allemaal bij studeren komt kijken zou ik prettig vinden. Dat ze info geven 
over de studiefinanciering, schuld, ov en inschrijving enzo. 

• Scholen moeten de scholieren al eerder laten oriënteren, in de derde klas 
al. 

• Scholen zouden hun scholieren meer moeten laten meelopen op 
vervolgopleidingen. 

• Scholen zouden zich meer moeten focussen op het leren leren, leren 
plannen en leren naar de toekomst kijken. 

• Op middelbare scholen zou je een les of vak moeten besteden aan de 
gevolgen van een studiekeuze.  

• Scholen moeten scholieren actiever attenderen op het bezoeken van open 
dagen, zelfs al bij het maken van je profielkeuze, zodat scholieren het niet 
pas last minute (in hun eindexamenjaar) doen. 
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Financiën 

Studenten en ouders hebben behoefte aan informatie rond financiën: wat zijn 

de financiële gevolgen van studeren. 

 

Quotes: 

• Ik heb veel vriendinnen die stress hebben om geld. Dat moet je wel goed op 
een rijtje zetten. 

• Ik wil me bewustzijn van mijn financiën: wat krijg je precies en hoeveel geef 
je uit. 

• Ik heb behoefte aan een financieel overzicht van wat erbij komt kijken als je 
op kamers gaat. 

• Ik wil weten wat de financiële consequenties zijn als je stopt. 

• Het is goed om mensen te informeren over de consequenties van het 
aangaan van een lening, en dus een schuld. 
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Kernvraag III. Wat voor regelwerk komt daar allemaal bij 

kijken?  

 

Deze kernvraag ging over het regelwerk dat komt kijken bij (oriënteren op) 

studeren. We vroegen de gesprekspartners naar wat ze moeten regelen en hoe 

ze dit doen, van voorafgaand aan studeren, tot tijdens het studeren. 

 

Het regelwerk 

Als je voor het eerst gaat studeren moet er veel geregeld worden. Scholieren 

doen dit over het algemeen met hun ouders, tenzij ze heel zelfstandig zijn. 

 

Quotes:  

• Aanmelden bij DUO (x2). Het is heel fijn dat je een bevestiging krijgt van 
DUO als je het goed hebt geregeld.  

• Je studenten ov (x6). 

• Boeken kopen (x3). 

• DigiD (x4). 

• Je moet je financiën regelen (x2). 

• Ik kreeg een brief toen ik 18 werd. Ik heb alles volgens de checklist gedaan 
(x3) 

• Voordat je weet of de opleiding bij je past, doe je een studiekeuzecheck 
(x4). 

• Stufi aanvragen was makkelijk: je doet het of je doet het niet. 

• Het is vervelend als je je DigiD wachtwoord bent vergeten. Dan moet je 
weer extra dingen regelen. 

• Een woonruimte regelen voor als je op kamer gaat (x4). 

• Je moet een plan B regelen voor als je plan A niet doorgaat bij numerus fixus 
opleidingen.  

• Als je op kamers gaat moet je je bij de gemeente inschrijven. 

• Je moet zelf het wiel uitvinden qua wat er allemaal geregeld moet worden 
voor je stufi en ov.  

 

Rol van de ouders 

De rol van de ouders is ook bij het regelwerk groot. Zij helpen met het 

aanmelden voor de studie, aanvragen van het studenten-reisproduct etc. 

Ouders die zelf gestudeerd hebben kunnen hun kind beter helpen/begeleiden.  

Als kinderen ergens tegen aanlopen, gaan ze naar hun ouders. Daarnaast helpen 

ouders in conflictsituaties.  

 



 

 

 

 

24 

  

BeppReport  

Quotes:  

• Ik heb de DigiD en studiefinanciering uitgezocht met mijn opa.  

• Ik heb mijn studiefinanciering met mijn ouders samen achter de pc 
geregeld.  

• Mijn vader zat naast me toen ik het regelwerk ging doen. 

• Mijn ouders hebben geholpen met administratieve zaken.  

• Ik heb mijn DigiD met mijn moeder samen aangevraagd (x4). 

• Ik betaal de studie voor mijn kind (x4). Dat is onze bijdrage aan haar 
ontwikkeling. 

 

Zelfstandigheid 

Of ouders een grote rol hebben/nemen in het regelwerk, ligt aan de 

zelfstandigheid van de kinderen. Zelfstandige kinderen regelen het zelf wel, 

terwijl ouders veel doen voor hun onzelfstandige/afhankelijke kinderen. 

Zelfstandigheid is niet afhankelijk van leeftijd: je hebt zelfstandige kinderen van 

15 jaar, en onzelfstandige kinderen van 20 jaar. 

 

Quotes: 

• Mijn dochter kan het zelf. Ik vertrouw haar. 

• Mijn dochter is heel zelfstandig, dus die regelde alles zelf. 

• Mijn kind heeft de inschrijving zelf geregeld, en alles wat erbij komt kijken 
(x4). 

• Ik zou niet weten wat ze allemaal moeten regelen, dat doet hij zelf. 

• Mijn kind is zelfstandig, dus ik hoef niks uit te zoeken. 
 

Rol van de school/mentor 

Scholen lijken geen rol te hebben in het regelwerk rond studeren, op een enkele 

uitzondering na.  

 

Quotes:  

• De school begeleidde mij bij de aanvraag van mijn ov-kaart. 

• Mijn mentor wees mij erop dat ik een DigiD nodig had, en dat de 
inschrijfdatum voor 1 mei was.  
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Kernvraag IV. Wat zijn problemen bij (oriënteren op) studeren?  

 

Hieronder volgen de problemen rond studeren die we meerdere keren hoorden 

van de doelgroepen. 

 

De keuze is moeilijk 

Zowel de studiekeuze als de profielkeuze op de middelbare school wordt door 

veel mensen als lastig ervaren.  

Scholieren hebben niet altijd door dat de profielkeuze al bepalend kan zijn: 

hiermee kan je bepaalde studies uitsluiten. Een keuze voor een studie wordt al 

gemaakt op jonge leeftijd, maar de keuze voor een profiel maken ze op nog 

jongere leeftijd. 

 

Quotes:  

• Bij je profielkeuze moet je scholieren nog beter informeren. Je moet ze 
behouden voor de verkeerde keuze. Ze moeten op jonge leeftijd al kiezen, 
maar hebben nog geen idee dat ze met die keuze bepaalde studies 
uitsluiten. 

• Je moet al heel goed naar je vakkenpakket kijken. Dit heeft invloed op je 
studiekeuze 

• Ik vond mijn profielkeuze al moeilijk (5x). 

• De studiekeuze is een probleem. Er is vaak onvoldoende voorbereiding op 
de keuze. 

• Ze zijn erg jong en dan is het moeilijk kiezen. In de 2e klas van de middelbare 
school is de profielkeuze al.  

• De middelbare school legt al te vroeg druk op kinderen. De profielkeuze en 
studiekeuze is lastig. 

• Er zijn meer afhakers en studenten die switchen van studie, omdat de keuze 
te groot is. 

• Tussen de 16 en de 18 jaar zijn er genoeg kinderen nog te jong om een 
goede keuze te maken voor de rest van hun leven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Financiën 
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Financiën, en stress om schuld, kan problemen geven tijdens de studie en in het 

maken van de keuze. Het financiële plaatje kan bepalen in welke mate je op je 

studie kan focussen: als je veel moet werken om je studie te betalen, kan je 

minder studeren. 

 

Quotes: 

• Het grootste studentenprobleem is stress om geld. Je wilt studeren en leuke 
dingen kunnen doen. 

• Mijn collegegeld wordt betaald, dus daar heb ik geen stress over. 

• Ik blijf thuis wonen, omdat ik anders stress zou krijgen over mijn financiën.  

• Ik zou wel op kamers willen, maar dat gaat financieel niet. Door de hoge 
huurprijzen word je gedwongen om te lenen als je uitwonend bent.  

• Toen ik me had ingeschreven voor mijn deeltijdstudie kwam ik erachter dat 
ik geen recht had op studiefinanciering. Daar schrok ik wel van. Als ik dat 
had geweten, had ik een voltijd studie gekozen. Nu moet ik veel meer 
werken en maak ik dagen van 12 uur werken en studeren. 

• Ik moet verplicht naar school toe. Daardoor kan ik minder werken, en 
doordat ik minder werk verdien ik minder. Ik heb dan wel stress om geld.  

• Als je moet stoppen met je studie, en daarna weer doorgaat, bouw je veel 
studieschuld op. 

• Je kan enorm verrast worden door de bijkomende kosten van een opleiding, 
zoals reiskosten, sportkleding, boeken of een laptop. 

• Met een studieschuld kan je veel minder makkelijk een huis kopen. 
 

Overstappen van studie/niveau  

De overstap van mbo naar hbo wordt door studenten als lastig ervaren. Het 

verschil in zelfstandigheid, die wordt verwacht op het hbo vergeleken met het 

mbo, is heel groot. Hierdoor ervaren studenten de overstap als lastig. Voor deze 

stap is er vanuit het hbo geen extra begeleiding. 

 

Quotes: 

• Ik zou meer coaching gesprekken en begeleiding willen voor de overstap 
van het mbo naar het hbo. Ik wil weten wat het verschil is en wat ik nodig 
heb. 

• Er is weinig informatie over het switchen van hbo naar wo, of naar een 
andere studie. 

• Over switchen van studie vond ik geen informatie. Ook heb ik geen 
informatie gevonden over de mogelijkheid om met een hbo-propedeuse 
over te stappen naar een universiteit.  

• Van het mbo naar het hbo is een te grote stap. Je moet veel zelfstandiger 
zijn. 
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• Alleen de zelfstandige kinderen halen de overstap van mbo naar hbo zonder 
begeleiding.  

• Er is een maas in de wet: Als je in september start met een opleiding en wil 
overstappen naar een andere opleiding voor november, kan dat! Niemand 
weet dit alleen. 

 

Rol van school/ouders/thuissituatie 

Enkele mensen geven ander soort problemen aan, die breder zijn dan dit 

onderzoek maar wel interessant om te benoemen. 

 

Quotes: 

• Als je kind 18 jaar is, kan je als ouder niks meer voor hem regelen. Zelfs niet 
als je kind een rugzakje heeft. 

• Als je thuis problemen hebt, beïnvloedt dat je studiegedrag. Dan val je 
sneller uit, of blijf je sneller zitten.  

• Als docent heb je te weinig tijd om scholieren met problemen goed te 
begeleiden. Je hebt te veel kinderen in je klas, en hebt te weinig tijd voor 
persoonlijke aandacht. 

• Het is heel moeilijk om een kamer te regelen in stad die je niet kent. Hier 
kan je bijna geen tips of informatie over vinden.  
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Ongevraagde aanbevelingen van TrueTalk  
 

Los van de inzichten die we samen hebben gegenereerd, heeft TrueTalk ook een 

aantal ideëen over de uitkomsten van het onderzoek. De indrukken liggen in lijn 

met de uitkomsten van het onderzoek. 

 

De redactie van DPC en TrueTalk hebben samen de inzichten en conclusies 

geformuleerd. Als relatieve buitenstaander zijn wij betrokken en denken 

ongevraagd altijd door. De gedachten hebben vaak een professionele insteek, 

soms doen wij observaties gewoon als mens, klant of burger. Aangezien we niet 

gehinderd worden door de kunde en de verantwoordelijkheid om de 

afwegingen te maken, nemen we de vrijheid om voluit te gaan. Het zijn vier 

onafhankelijke ideeën. 

 

1. De redactie van DPC is nieuwsgierig en actief door zelf te onderzoeken hoe 

de Nederlandse samenleving ontwikkeld en denkt over de ontwikkelingen. 

Hierdoor optimaliseert de redactie van DPC de communicatie met 

verschillende groepen in de samenleving. Nog sterker, zij passen de manier 

van onderzoeken aan op de leefwereld van de doelgroep, zodat de 

informatie kan worden aangepast. Met deze zelfkritische en nieuwsgierige 

houding leren ze ‘wat er echt speelt’. TrueTalk raadt de redactie van DPC 

aan om deze nieuwsgierige blik vast te houden, en om zelf onderzoek te 

blijven doen. Waarom? Het opdoen van eigen inzichten is krachtiger en leidt 

sneller tot actie. 

2. Het onderwerp ‘studeren’ laat een stevige gap zien tussen de eisen van het 

systeem en de wereld van de burger: De samenleving verwacht van tieners 

dat ze een lange termijn horizon hebben, en daarmee een passende keuze 

maken voor de vervolgopleiding. Tieners hebben simpelweg een kortere 

horizon. De gap leidt tot verkeerde keuzes, hogere kosten en minder 

doorstroom. De overheid kan zich de vraag stellen of deze botsing tussen 

schoolsysteem en mensen goed is voor de ontwikkeling van mensen en hun 

talenten. Wij denken van niet. Ouders zien deze gap en acteren erop. Het is 

dus maar goed dat veel tieners ouders hebben. De achtergrond van het 

gezin heeft daardoor veel invloed op de horizon bij de oriëntatie.  

3. Het dichten van de gap tussen het systeem en hoe de mensen het ervaren, 

gaat verder dan het communiceren van dit aandachtspunt naar scholieren 

en ouders. Communicatie, dienstverlening en beleid kunnen de gap 

verkleinen. 
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- De communicatie over wat er komt kijken bij studeren en wat de 

gevolgen daarvan zijn, kan helpen in het aanmoedigen van de 

middelbare scholieren en hun ouders om ‘bewust onbekwaam’ te 

worden. Het gaat dus verder dan de huidige communicatie over regels, 

het gaat over gedrag: communiceer dus ook over wat studenten en hun 

ouders (anders) het beste kunnen doen in de lange termijn oriëntatie, 

waardoor ze optimaal oriënteren een passende studiekeuze maken. 

- De overheid kan beleid en diensten ontwikkelen om de scholieren beter 

te helpen in hun oriëntatie en studiekeuze, bijvoorbeeld via het 

onderwijs op middelbare scholen. Momenteel hebben kinderen in het 

huidige onderwijssysteem weinig ruimte om de persoonlijke 

ontwikkeling van kortetermijndenken naar langetermijndenken door te 

maken, tenzij er veel geld en persoonlijke aandacht van de ouders is. 

Dit is een beleidskeuze die wij in Nederland gemaakt hebben. De hoek 

van ‘persoonlijke ontwikkeling’ is nu bijzaak in het schoolsysteem. 

Iedere scholier heeft gym, wat nou wanneer iedere scholier ook een vak 

‘talent/competentieontwikkeling’ heeft? Idee: Maak persoonlijke 

ontwikkeling tot een verplicht schoolvak.  Scholieren gaan daardoor 

eerder nadenken over wat bij hun past en hoe ze hun 

talenten/competenties kunnen toepassen in de toekomst. 

4. We begrijpen dan ook dat het programma ‘Mens Centraal’ aandacht heeft 

voor de problematiek voor dit life event, de doelgroepen en de klantreis. Zij 

kunnen samen met partners de gap bespreekbaar maken en kijken naar 

oplossingsrichtingen. We raden dan ook aan om aandacht te houden voor 

dit life event, omdat de betrokkenen de botsing als groot ervaren. 
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Over TrueTalk en Café Bepp 

 

TrueTalk helpt teams om zelf klantinzichten op te doen. Ons wapen: het echte 

gesprek. Daarmee krijg je betere inzichten die bovendien blijven hangen. Zo 

werken team naar een human centered culture. Zie www.truetalk.nl  

 

Het agile onderzoeksconcept Café Bepp wordt ingezet om doelgroepen te 

ontdekken, concepten te toetsen en producten aan te scherpen. Daarmee is 

Café Bepp een passend onderzoekstool op alle momenten binnen het 

innovatie- en marketingtraject.  

 

We werken voor corporates en startups, marketing- en innovatieteams. 

 

Wat ons onderscheidend vermogen is? We gaan verder dan een interview.  

We onderzoeken bij de bron, gewoon met een echt gesprek. Hoe puurder hoe 

beter. Want alle moderne tools ten spijt, de beste manier om marktkennis op 

te doen is door een ‘echte ontmoeting’ met je klant. Met ons concept Café Bepp 

gaan we naar je klant toe. Daardoor krijg je snel krachtige inzichten. 

 

Daarnaast zijn we agile. We werken in kleine stappen en iteratief. We zijn 

minder van de grote projectmatige onderzoeken die maanden duren. 

 

Neem voor meer informatie contact op met Bart van de Ven via 06-46717101 

of bart.vandeven@truetalk.nl. 

 

 

 

http://www.truetalk.nl/
mailto:bart.vandeven@truetalk.nl

	Inhoud
	Voorwoord
	Doelstelling en aanpak
	1. Voorbereidingen: Briefing & Deep Dive.
	2. Onderzoeksdagen
	3. Analyse

	Leeswijzer
	De beantwoording van de kernvragen.

	Inzichten en conclusies van het DPC- en TrueTalk-team
	I. Algemene inzichten
	Oriëntatie
	De informatiebehoefte
	De besluitvorming
	Regelwerk

	II. Aanvullende inzichten per doelgroep
	Scholieren
	Ouders
	Studenten
	Experts

	Observaties uit de ontmoetingen
	Kernvraag I. Hoe gaat de oriëntatie op een vervolgopleiding?
	Het oriënteren nu
	Wat ga je later doen / wat past bij je?
	Keuzestress
	Onbewust onbekwaam: Passief en op gemak
	Weten wat je wil
	Rol van de ouders
	Rol van de school/mentor
	Financiën

	Kernvraag II. Welke informatie heb je nodig?
	Zoeken van informatie
	Benodigde informatie
	Rol van de school/mentor
	Financiën

	Kernvraag III. Wat voor regelwerk komt daar allemaal bij kijken?
	Het regelwerk
	Rol van de ouders
	Zelfstandigheid
	Rol van de school/mentor

	Kernvraag IV. Wat zijn problemen bij (oriënteren op) studeren?
	De keuze is moeilijk
	Overstappen van studie/niveau
	Rol van school/ouders/thuissituatie

	Ongevraagde aanbevelingen van TrueTalk
	Over TrueTalk en Café Bepp

