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Wat is dat nou eigenlijk, 
goed kiezen?
Je moet inderdaad wel een paar problemen oplossen om 

goed te kunnen kiezen. Een eerste probleem is dat er zo veel 

mogelijkheden zijn. Volgens de site Studiekeuze123 zijn er nu 

3.082 opleidingen in het hoger onderwijs. Een tweede probleem 

is dat het zo moeilijk is om je een voorstelling te maken van die 

opleidingen. Neem ‘International Business & Entrepreneurship’. 

Wat zou je daar leren? En wat zou precies het verschil zijn met 

de andere 363 opleidingen waar het woord ‘International’ in 

staat? Zelfs als je je een goede voorstelling van een opleiding 

kunt maken, dan is er een derde probleem: kun je er later 

werk mee vinden en wat voor werk is dat? Het probleem is 

dat niemand weet hoe de wereld eruitziet tegen de tijd dat jij 

afstudeert. Over 20 jaar is waarschijnlijk de helft van het werk 

van nu verdwenen. Dat kunnen we aardig voorspellen. Maar wat 

ervoor in de plaats komt? Niemand die het weet.

Ken jij jezelf?

Vind je dit lastige problemen? De volgende zijn misschien nog 

wel moeilijker. Een vierde probleem is namelijk jezelf kennen. En 

ook hier weer: misschien hoor jij bij de uitzonderlijke mensen die 

een realistisch beeld hebben van zichzelf. Maar hoe zul je later 

zijn? Waarschijnlijk zul je heel andere dingen belangrijk vinden 

dan nu, maar welke? Het is wel zeker dat je allerlei dingen gaat 

leren en ontwikkelen, maar welke?

Wat brengt de toekomst?

Kiezen houdt in dat je probeert te voorspellen hoe je je zult 

voelen in verschillende toekomstscenario’s. Maar hoe los je dat 

op als je noch de hoofdpersoon, noch het decor kent? En dan 

word je ook nog onder druk gezet door ooms, tantes, ouders, 

decanen, mentoren, ministers… en jezelf. Want je moet goed 

kiezen. Toch?

Wat is een goed leven?

En wat is nou eigenlijk, goed kiezen? Wat is een goed leven? 

Waarvoor leven we eigenlijk? Dat zijn vragen waarover heel 

slimme filosofen en theologen zich al eeuwenlang het hoofd 

breken. Zij hebben geen eensluidend antwoord. En jij moet 

het nu voor jezelf oplossen! En dat met een brein dat volgens 

ontwikkelingspsychologen en onderzoekers van de hersenen 

nog helemaal niet rijp is! Goed kiezen is dus echt wel moeilijk. 

Sterker nog: als je de studiekeuze ziet als de keuze van je 

leven, dan is het een onmogelijke opgave. Je kunt maar beter 

erkennen dat je jezelf en de wereld nog niet zo goed kent en dat 

DÉ goede keuze niet bestaat.

Prik je niet vast

Bij de studiekeuze gaat het niet om je leven, maar om een 

stap. Zeker niet onbelangrijk. Maar of je later succesvol en 

gelukkig bent, hangt maar voor een klein stukje van deze stap 

af. Belangrijker is dat je uiteindelijk je draai vindt. De meeste 

mensen hebben daar tijd voor nodig. Een ‘verkeerde’ keuze kan 

ervaringen opleveren die op de langere termijn heel nuttig blijken 

te zijn. Ook belangrijk is, dat je je niet vastprikt, dat je open blijft 

staan voor veranderingen en je blijft ontwikkelen.

Als je dat beseft, wordt je keuze nu een stuk makkelijker!

hoger 
beroepsonderwijs 

|è leren voor beroep

|è beroepsbeeld is duidelijk 

|è vooral praktisch 

|è bestaande kennis 
toepassen in de praktijk

|è vaardigheden en houding 
voor beroep

|è veel verschillende vakken 

|è leerstof gespreid 
 

|è persoonlijke begeleiding / 
vinger aan de pols

|è meer controle op huiswerk 

|è veel groepsgewijs les

|è vaak in klasverband

|è je wordt opgeleid voor een 
beroep

wetenschappelijk 
onderwijs

|è leren onderzoek te doen

|è beroepsbeeld is nog niet 
duidelijk

|è vooral theoretisch 

|è nieuwe kennis ontdekken 
en delen

|è vaardigheden voor 
onderzoek en wetenschap  

|è minder vakken, meer 
verdieping

|è leerstof vaak 
geconcentreerd, hoog 
tempo

|è minder persoonlijk, zelf 
uitzoeken / hulp vragen

|è minder of geen controle op 
huiswerk 

|è veel zelfstandig leren

|è vaak in grote collegezalen

|è je wordt opgeleid voor een 
functie
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