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“Het menselijk leven speelt zich maar één maal 

af en we kunnen daarom nooit te weten komen 

welke beslissing goed en welke slecht was, 

want we konden in een gegeven situatie 

slechts één beslissing nemen. We hebben niet 

nog een tweede, derde of vierde leven 

gekregen om verschillende beslissingen naast 

elkaar te kunnen leggen.” 
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De ondraaglijkheid 
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1.  Zó veel mogelijkheden 
‘Studiekeuze123’ vermeldt 1.247 studies. Pag. 1: 
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  2.  Zo moeilijk om je een 

voorstelling te maken 
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3.  Nog moeilijker om te weten 

hoe het in de toekomst zal 

zijn! 
 

  “80% van de beroepen die studenten die 

 nu in het hoger onderwijs zitten, gaan 

 uitvoeren, bestaat nu nog niet” (Hopkins, 

 UNESCO) 
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4.  Zo moeilijk 

om jezelf te 

leren kennen… 

 

5. Nog moeilijker 

om te weten hoe 

je zult worden! 
 



6. Overspannen verwachtingen, 

pressie, stress 
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7. Ontbrekende vermogens 
 

 Ontwikkelingswetenschappen 

 Breinresearch 

Adolescenten en (jong-) volwassenen missen 

onder meer het overzicht en de autonomie die 

nodig zijn voor het maken van goede, eigen 

keuzen. 
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2 
 

De  lichtheid 



1. De studiekeuze is niet de 

keuze van je leven! 

 27% afgestudeerden beroepsonderwijs werkt 1½ jaar na 

afstuderen al buiten de opleidingsrichting (ROA) 

 >50% van de ingenieurs doet niet-technisch werk (m.n. 

beleid, bestuur en management) (KIVI) 

 ½ opgeleide vroedvrouwen is na 5 jaar geen vroedvrouw 

(Mostert) 

 ½ opgeleide leraren vo is na 10 jaar geen leraar (meer) 

(CBS) 

 2% volwassenen werkt in beroep dat op 18- jarige leeftijd 

was gepland (Krumboltz) 
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2. Potje-dekseltje denken is 

verouderd 
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3. Het gaat om andere dingen 

 Hoe je de keuze uitvoert, ‘commitment’, binding 

laat ontstaan 

 Flexibiliteit 

 Zelfsturing 

 Blijven leren 
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4. Voor goede keuzes hoef je 

niet altijd hard te werken 

 Paradox: hoe gelijkwaardiger de alternatieven 

zijn, des te moeilijker is de keuze, maar des te 

minder maakt het uit wat je kiest 

 Succes en geluk zijn ook mogelijk als je 

anderen en het toeval (mee) laat sturen 

 Je kunt veel overlaten aan allerlei onbewuste 

processen die werken aan je keuzes en 

planning. 
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3 
 

Hoe doe je het? 



 

 Accepteer dat je nooit zeker kunt weten of je keuze 

goed uit zal pakken. Je kunt er wel voor zorgen dat 

je op een goede manier kiest! 

 Gemotiveerd ermee bezig, maar je niet te druk 

maken 

 Niet te laat beginnen 

 Niet teveel, niet te weinig informatie verzamelen 

 Niet teveel, niet te weinig nadenken 

 Niet teveel, niet te weinig naar je gevoel luisteren 
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 Genoeg doen (verkennen, proberen, op situaties 

en mensen afstappen…) 

 Goed, open waarnemen 

 Niet teveel, niet te weinig naar anderen luisteren 

 Het af en toe laten rusten 

 Een voor dit moment goede, niet de perfecte keuze 

willen maken 

 Niet te vroeg, niet te laat een besluit nemen 

 Na je keuze: commitment ontwikkelen, maar je niet 

vastbijten. 
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