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2. De rol van reflecteren 
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5. Discussie 
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Programma 
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1 
 

Wat maakt kiezen 

moeilijk? 
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1.  Zó veel mogelijkheden 
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Bron: Bernard Nijstad Gevolgen van te veel alternatieven 
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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! 
 

 47% van het werk in Amerika loopt hoog risico 

binnen twintig jaar geautomatiseerd te zijn 

(Frey & Osborne, 2013) 

 80% van de beroepen die studenten van nu 

gaan uitvoeren, bestaat nu nog niet (Hopkins, 

UNESCO) 

8 



9 

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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De rol van 

reflecteren 
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Bron: Kuijpers, 2012 (p. 15) 
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Paradigma 
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Paradigma is al oud 

Bron: Parsons (1909, p. 5) 
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Paradigma onder druk 

 

Onbewuste 

processen 
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Het denken kan niet sturen 



Ventromediale 

prefrontale cortex: 

 in de (verdere) 

toekomst kijken 

 ‘gut-feelings’ 

verwerken 

 ‘affective forecasting’ 

 rijpt laat 
 

 

 



Risico’s van reflecteren 
 

 Minder goed kiezen 

 Identificatie met statische, talige 

zelfbeschrijvingen 

 Piekeren 
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Hoe dan wel? 



24 

Hoe gaat sturen dan wel? 



De rol van reflecteren: 
 

 Niet leiden maar assisteren, bijvoorbeeld: 

 Inventariseren welke kennis je nodig hebt 

 Plan maken om die kennis te verzamelen 

 Informatie verwerken 

 Mogelijke toekomstscenario’s bedenken 

 Systematisch vergelijken 
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Helpen bij (leren) 

kiezen 

 



 Geruststellen, kalme en aandachtige sfeer 

creëren 

 Verplaats je in de ander 

 De studiekeuze is niet de keuze van je leven 

 Overdrijf het belang van de keuze niet: succes en 

geluk hangen ook/meer van veel andere dingen af 

(met name commitment en aanpassingsvermogen); 

de goede keuze bestaat niet 

 Mindfulness 

 ‘Diep luisteren’ 

 Benadruk bij dilemma’s de positieve kant van de 

alternatieven 
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 Help structureren en overzicht te krijgen, 

bijvoorbeeld: 

 Beperk het aantal alternatieven 

 Beperk de hoeveelheid informatie 

 Moedig nadenken aan, bijvoorbeeld door 

stimulerende vragen te stellen 

 Rem nadenken af, bijvoorbeeld door doen aan te 

moedigen; de knoop door te hakken; onzekerheid 

is onvermijdelijk 

 Concretiseer een of enkele volgende stappen in 

het proces 

 Durf soms te adviseren 
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 Stimuleer een evenwichtige aanpak. Voor goed 

kiezen moet je: 

 Informatie verzamelen (ook over je zelf) 

 Nadenken 

 Fantaseren 

 Voelen 

 Willen 

 Doen (op verkenning gaan, op mensen afstappen…) 

 Waarnemen, observeren 

 En laten rusten of afleiding zoeken 
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Oefenen 



 Vier oefeningen 

 Kijken naar je gedachten 

 Waarden 

 Beslissingschema 

 Twee stoelen 
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Discussie 


