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Een jaar studies snuffelen
Aankomende studenten weten vaak nog niet precies wat ze wi llen. Reden voo r de Gerefo rmeerde Hoge school (GH)
in Zwolle om voor de vakople id ingen voor leraar, verpleegkundige, pastoraal werker of hul pverle ner een algemeen
keuzejaar aan te bieden . Daarin kunnen studenten aan de verschillende stud ies snuffe len en dan inst romen in de studie
van hun keuze. Een goed initiatief?
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Martijn van Nieu
wenhuizen,coördi
nator van het keuze
jaar aan de GH:
'Vorig jaar zijn 28

studente n aan het
keuzejaar begonnen,
dit jaar is dat een

vergelijkbaar aanta l. We zijn ermee gestart
omdat we merkten dat veel studente n het

moeilijk vinden zich meteen vast te leggen .

Dat heeft ook met financiële druk te maken.

Het wordt voor studente n steeds belangrij 
ker om meteen de ju iste keuze te maken .
Van de eerste lichting heeft ruim drie kwart
het programma afgemaakt, dat rend ement
is vergelijkbaar met onze andere eerstejaars.
O verigens kiezen de meeste keuzejaar

studente n uiteindelijk de studie die ze toch

al in hun hoofd hadden. Maar dat is dan een
weloverwogen keuze.'
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Daniëlle Klompma
ker volgde vorig jaar
het keuzejaar en stu
deert nu Verpleeg
kunde aan de GH:
'Ik wilde in Zwolle

Verpleegkunde gaan
doen maar begon op

het laatst erg te rwijfelen over Maa tschap
pelijk Werk en Dienstverlening (MWD) .

Daarom ben ik het keuzejaar gaan doen . H et

beviel op zich goed, al waren er nog wel wat

organisatorische kind erziektes. H alverwege
het jaar heb ik voor MWD gekozen, maar
dat paste toch niet bij me. Je komt dan
regelma tig met heel heftige problemen in
aanraking. Daarom ben ik dit jaar alsnog

met Verpleegkunde begonnen. Inderdaad,
wat ik eigenlijk al wilde. Toch heb ik er geen

spijt van, het is een boeiend jaar geweest
waarin ik veel over mezelf heb geleerd.'

Tom Luken, loop
baanadviseur en
expert studiekeuze:
' Ik ben positief over

oriënta tiejaren zoals
dat in Zwolle. Mede

door bezuinigingen
op de studiefinancie

ring kom t er veel druk op de studiekeuze.
Die kan verlammend werken. Een oriënta
tiejaar geeft meer ruimte om te kiezen en

studente n weten ook beter waarvoor ze

precies kiezen. Betrokkenheid bij de geko

zen studie en het gevoel de ju iste keuze te
hebben gemaakt zijn heel belangrijk. Uitein
delijk kiezen studenten ind erdaad vaak de
studie waar ze toch al aan dacht en, maar dat
wil niet zeggen dat zo'n jaar geen zin heeft

gehad. Ze beginn en namel ijk met een sterke

re moti vatie aan hun studie en dat verhoogt

de kans op succes aanzienlijk.' / FB


