Leren
kiezen

Hoe coaching op persoonlijke
ontwikkeling leidt tot een
succesvolle studiekeuze

Een whitepaper ter gelegenheid
van het vijfjarig bestaan van
studiekeuzeorganisatie Intermijn

Iene miene mutte, tien pond grutten
Een welbekende manier om kiezen eenvoudiger te maken. Bij het maken van een
succesvolle studiekeuze komt de studiekiezervan nu er echter niet zo makkelijk vanaf.
De huidige digitale wereld, het prestatiegerichte karakter van onze maatschappij en
de invoer van het sociaal leenstelsel beïnvloeden de manier waarop jongeren een studiekeuze maken. Het maken van een succesvolle studiekeuze wordt vaak als lastig ervaren:
steeds meer jongeren kampen met studiekeuzestress, met een uitval van 1 op 3 in het eerste
jaar van het hoger onderwijs tot gevolg.
Wie zijn de studiekiezers van deze tijd nu precies? Welke factoren spelen een rol bij
het maken van een succesvolle studiekeuze?
Wat maakt het nu zo moeilijk om een studiekeuze te maken? En belangrijker nog;
hoe kunnen we deze jongeren ondersteunen? Studiekeuzeorganisatie Intermijn biedt inkijk in
haar visie en aanpak.
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1. Even voorstellen, de studiekiezer van nu
De omgeving en tijdgeest waarin jongeren opgroeien is van invloed op
de manier waarop zij zichzelf en de wereld om zich heen bekijken en
benaderen. In deze paper zetten we factoren die van invloed zijn op de
ontwikkeling van jongeren van nu uiteen. Maar allereerst; wie bedoelen
we met de jongeren van nu? We bespreken de huidige studiekiezers,
geboren in de jaren rondom de eeuwwisseling.

		
GENERATIE iGEN

Jean M. Twenge (PhD) noemt de generatie
jongeren geboren vanaf 1995 ‘iGen’. In
haar gelijknamige boek geeft zij inzicht
in het gaan en staan van deze generatie,
gebaseerd op grootschalige onderzoeken.
iGen:
• is gemiddeld 7 (!) uur per dag online
• is minder met vrienden en meer
alleen thuis
• minder samen naar feestjes of de
stad in
• blijft langer thuis wonen
• start later met daten, drinken, seks
en het halen van een rijbewijs
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Hst 1.1
1.1 Digitalisering
De huidige generatie studiekiezers groeit op in een digitaal tijdperk
en kent geen wereld zonder internet. Online gamen, elkaar volgen
op Instagram, Snapchatten, daten via Tinder; contact met iemand
aan de andere kant van de wereld is nu net zo makkelijk als contact
met je buurjongen. Maar wat betekent dit nu voor de ontwikkeling
van jongeren?

Google het anders even?
Veel informatie is online 24/7 beschikbaar. Handig! Maar zelf op
onderzoek uitgaan is er tegenwoordig haast niet meer bij. En
waarom zou je – als het ook makkelijk kan?
Online beschikbaarheid van informatie is van invloed op de
ontwikkeling van jongeren. Meer schermtijd leidt tot minder èchte
ervaringen. Ervaringen die juist nodig zijn om erachter te komen
wat bepaalde informatie inhoudt, en misschien nog wel belangrijker,
wat het voor hen betekent. De studiekiezer van nu heeft toegang tot
een oneindig online archief aan informatie, maar maakt deze kennis
minder makkelijk eigen.
Jongeren van nu zijn ontzettend behendig als het op het
vinden en filteren van informatie aankomt maar door de snelheid
van de online wereld laten deze jongeren zich ook kenmerken door
een kortere aandachtsspanne. Jongeren ‘zappen’ door het leven

en vervelen zich snel, stellen ook Ahlers en Boenders in hun boek
‘Generatie Z’ (2016) waarin zij een beeld schetsen van de belevingswereld van jongeren geboren tussen 1995 en 2012.

Online puberen
Jongeren van deze tijd brengen meer tijd dan ooit door achter
een scherm; hetzij een tv, laptop of mobiel. ‘Screenagers’, zo
wordt de jeugd van nu ook wel genoemd. Tijd die eerder werd
gevuld met direct persoonlijk contact wordt nu online besteed.
Onderzoeksbureau Youngworks is doelgroepexpert en specialiseert zich in alles wat jongeren van nu beweegt. James Smith
werkt als adviseur/trainer voor Youngworks en legt uit: “De
sociaal-emotionele ontwikkeling is van alle tijden; risico nemen,
experimenteren en ongevoeligheid voor waarschuwingen horen
daarbij. Online brengt dit helaas ook negatieve gevolgen als
digipesting en sexting met zich mee. Bovendien is het voor
jongeren heel eenvoudig geworden zich met elkaar te vergelijken.
Vroeger vergeleek je jezelf met anderen uit je directe omgeving.
Nu is er online veel meer vergelijkingsmateriaal beschikbaar, wat
downward en upward comparison, - je beter of slechter voelen
in vergelijking met anderen - veel makkelijker maakt. Sommige
jongeren ervaren hierdoor meer onderlinge competitie.”
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1.2 Falen is balen
Het ontstaan van de individualisering en de prestatiemaatschappij
creëert voor jongeren druk om zich te profileren. Alles kan beter
en alleen het beste is goed genoeg. Online reputatie is daarbij
belangrijk (AHLERS EN BOENDERS, 2016). Veel jongeren zijn gefocust
op hoe ze zichzelf willen neerzetten voor de buitenwereld. Online,
bijvoorbeeld op Instagram, bepalen jongeren zelf wat zij van zichzelf
laten zien. Vaak wordt er naar buiten toe een ideaalbeeld gepresen–
teerd – twijfel en onzekerheden zijn daarin niet zichtbaar. Met
iedereen gaat het top, kijk maar online!
Met minder persoonlijk contact, stijgende prestatiedruk
en weinig ruimte voor twijfels of onzekerheden komt het wellicht
niet als een verrassing dat jongeren van nu zich vaker eenzaam
voelen dan eerdere generaties. Bovendien rapporteren steeds
meer jongeren angst- en depressieklachten (TWENGE, 2017) en
geeft 1 op de 4 studenten aan last te hebben van burn-out klachten
(HOGESCHOOL WINDESHEIM, 2018).

In de wereld van nu lijken de mogelijkheden voor jongeren
oneindig. Wanneer het één niet lukt dan probeer je gewoon wat
anders. Een mooi gedachtegoed, maar het heeft ook een keerzijde.
Jongeren doen minder ervaring op met het maken van fouten en het
doorstaan van tegenslag. De ontwikkeling van doorzettingsvermogen
blijft hierdoor achter en jongeren van nu geven relatief snel op.

1.3 Toenadering van jong en oud
De verhoudingen tussen ouder en kind zijn al jaren aan het
verschuiven. Vroeger was er sprake van een meer hiërarchische
verhouding; ouders maakten de dienst uit. Tegenwoordig groeien
veel jongeren op in een huishouden dat gekenmerkt wordt door
meer gelijkwaardigheid en dat leidt ertoe dat jongeren thuis over
alles onderhandelen. James legt uit welke gevolgen dit heeft
voor de vorming van jongeren: “Zij zijn hierdoor mondiger, willen
over alles meepraten en verwachten gelijkwaardig te worden
behandeld.”

1.4 Verlengde adolescentie
Ondanks een mondiger karakter stellen jongeren de volwassenheid
nog even uit: jongeren blijven langer thuis wonen, starten later met
daten, drinken en seks en halen later hun rijbewijs. Zowel fysiek als
emotioneel zijn zij voorzichtig; de jongere van nu is minder geneigd
te experimenteren en fysieke- en emotionele veiligheid is belangrijk
voor hen (TWENGE, 2017).
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2. Keuzestress
Aan het eind van de middelbare school maken jongeren - vaak voor het
eerst - een grote keuze voor zichzelf; namelijk de studiekeuze. Voor veel
jongeren is dit een spannende fase. Let wel, keuzestress is niet iets wat enkel
voorkomt bij de studiekiezer van nu. Keuzestress is van alle (leef)tijden. Wat
maakt de studiekeuze voor de studiekiezers van deze tijd zo lastig?

plan

BIJ HET MAKEN VAN EEN KEUZE
DOORLOPEN STUDIEKIEZERS
VERSCHILLENDE FASEN.
1. Besef ‘ik moet kiezen’
2. Accepteren van keuzeonzekerheid
3. Informatie verzamelen:
verkennen, onderzoeken, ervaren
4. Kritisch kijken en vergelijken, waar
word ik blij van?
5. Beslissen > opluchting!
6. Uitvoeren, realiseren

plan
plan
act

do
check

ITERATIEF PROCES: Onderzoeken wat bij je past en een
succesvolle studiekeuze maken is geen lineair- maar een
iteratief proces, het gaat in loops: plan – do – check – act.
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2.1 Jonge brains
De ontwikkeling van de hersenen beïnvloedt hoe een jongere
keuzes maakt. De hersenen zijn tot de leeftijd van ongeveer 25 jaar
in ontwikkeling (NELIS & VAN SARK , 2016). Dit betekent dat jongeren
in de periode waarin zij een studiekeuze moeten maken gevoeliger
zijn voor bekrachtiging van leeftijdsgenoten en voor beloning op
de korte termijn. Dit kan ver vooruit plannen, consequenties van
daden overzien en gefundeerd kiezen extra moeilijk maken.

2.2 De juiste keuze
Een andere factor die kiezen voor wat ècht bij je past bemoeilijkt is
de prestatiemaatschappij. Jongeren focussen meer op het maken
van de ‘juiste’ keuze. Online kijkt iedereen met hen mee, waardoor
het belang van een keuze die er voor de buitenwereld aantrekkelijk
uitziet groter wordt.

2.3 Overweldigend aanbod
Momenteel worden er binnen het hbo en wo rond de 3000 studies
aangeboden. Een keuze maken uit dit enorme aanbod is een hele
klus. Hoe meer keuzemogelijkheden, hoe moeilijker de keuze!
Bovendien doen hogescholen en universiteiten hun opperste best
het aanbod zo aantrekkelijk mogelijk te presenteren. Je kan je
afvragen in hoeverre dit de studiekiezers voorziet van een realistisch beeld.

2.4 Financiële druk
De invoer van het sociaal leenstelsel en de vervroegde aanmelddeadline van 1 mei voor het hoger onderwijs stimuleren jongeren
bewuster een studie te kiezen en serieus na te denken over tijd en
geld. Klinkt positief! Echter ligt de aanmelddeadline midden in de
eindexamenperiode. Veel jongeren ervaren dit als stressvol. Aan
stoppen met een studie hangt bovendien een prijskaartje wat de
angst voor een ‘foute’ keuze vergroot.
Jongeren voelen maatschappelijke en financiële druk om
de juiste keuze te maken. Dit in combinatie met een jonge
leeftijd en een legio aan keuzemogelijkheden veroorzaakt een
spanningsveld. James van Youngworks :“Jongeren kunnen hierdoor
verder verwijderd raken van wat zij zelf echt willen; hun intrinsieke
motivatie. Ze gaan zich conformeren naar wat zij denken dat
anderen, zoals ouders, leeftijdgenoten of de maatschappij, van hen
verwachten. Dit vergroot de kans op een keuze die gebaseerd is op
extrinsieke motivatie.”
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3. Met de decaan om de tafel
Het laatste jaar van de middelbare school
– het jaar waarin van scholieren wordt
verwacht dat zij de knoop doorhakken
en een studiekeuze maken - is met name
gericht op het behalen van het eindexamen.
Hierdoor komt studiekeuze en voorbereiding op studeren nog wel eens in het
gedrang. Je kan als scholier namelijk niet
alles tegelijk! Hoe bereid het voortgezet
onderwijs leerlingen nu voor op een
studiekeuze?

aandacht voor loopbaanoriëntatie
en begeleiding in het voortgezet
onderwijs. De kwaliteitsagenda, waarin
doelen en ambities van het onderwijs
worden beschreven, geeft aan dat LOB
opgenomen moet zijn in het schoolplan,
een mooie ontwikkeling. Praktisch zie je
dit terug doordat er meer loopbaangesprekken zijn, bovendien vinden er steeds
meer trainingen voor docenten, mentoren
en decanen plaats. Docenten leren hoe
zij LOB kunnen integreren in hun vakken:
Sandra Mors is decaan en beleidsmededoor het stellen van de juiste vragen
werker LOB bij de Nederlandse Vereniging
zetten zij scholieren aan het denken over
van Schooldecanen en Leerlingbegeleiders
wat wel of niet bij hen past en waarom.
(NVS-NVL) en zet
Goede studiekeuzebezich in voor een
geleiding leert jongeren
"Goede studieoptimale loopbaan–
niet wat ze moeten
keuzebegeleiding
oriëntatie en –
kiezen, maar hòe ze
leert jongeren niet
begeleiding (LOB) in
keuzes moeten maken,
wat ze moeten kiezen,
het onderwijs.
dat is een vaardigheid
maar hòe ze keuzes
“Er is de laatste
die je leven lang van pas
moeten maken."
jaren steeds meer
komt.”

Uit onderzoek naar LOB onder
scholieren uit het voortgezet
onderwijs (LAKS, 2018) blijkt
dat...
• 76,6% van de scholieren
meer wil leren over welke
studies er zijn
• 65,9% van de scholieren
meer wil leren over zijn
eigen kwaliteiten
• scholieren een zeer beperkte
versie van LOB aangeboden
krijgen – er is weinig besef
dat het om meer dan alleen
studiekeuze gaat

Juiste LOB-begeleiding kan uitval in het
eerste jaar van het hoger onderwijs met 30%
doen afnemen. Ondanks dat heeft 25% van
de scholen binnen het voortgezet onderwijs
nog steeds geen LOB-beleid. Het studiekeuzeproces wordt dan ook niet door alle
scholieren juist doorlopen. Wat betekent dit
voor de overgang naar het hoger onderwijs?

SANDRA MORS, NVS-NVL
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4. Van scholier naar student
Uitval in het ho en wo is in Nederland al jaren
erg hoog. Ongeveer 1 op de 3 studenten
stopt in het eerste jaar van hun studie. In
het tweede jaar houdt nog eens een derde
van de studenten het voor gezien. Redenen
van uitval zijn; het maken van een verkeerde
studiekeuze, onvoldoende motivatie en het
hebben van onjuiste verwachtingen van de
opleiding.
Marja Zuiderwijk is studiekeuzeadviseur bij de Hogeschool Utrecht en werkt
al bijna 12 jaar in het hoger onderwijs. Zij
zou graag zien dat jongeren in het basis- en
voortgezet onderwijs meer getraind worden in
keuzevaardigheden en dat er meer aandacht
komt voor persoonlijke ontwikkeling. Dit
zou jongeren sterken in hun keuzeproces en
tijdens de studie.
“De keuzemogelijkheden zijn ook
binnen studies nog enorm en de toeloop op
het ho is veel groter dan vroeger, waardoor
jongeren het idee hebben zich te moeten
onderscheiden. Zij willen een keuze maken

die hen verzekerd van een goede toekomst,
maar tegelijkertijd is er de wens om een
eigen, authentieke keuze te maken. Daarmee
creëren studenten een hoge standaard voor
zichzelf. Studenten voelen weinig ruimte voor
twijfel; ze hebben het idee de enige te zijn met
onzekerheden en dat levert stress op. Het is
daarom belangrijk om twijfel bespreekbaar te
maken, tijdens het studiekeuzeproces maar ook
daarna wanneer zij al studeren. Op moeilijke
momenten komen keuzevaardigheden van pas
want twijfel helpt je juist om helder te krijgen
wat je wilt en daarnaar te gaan handelen.
Mede door de druk die zij ervaren
in een wereld waarin succes en prestaties
belangrijker zijn geworden is de student van
nu sneller uit het veld geslagen wanneer zijn
fouten maken of wanneer de studie of een vak
tegenvalt. Je als aankomend student, naast het
opdoen van zelfkennis, een realistisch beeld
vormen van de studie door gedegen onderzoek
te doen is daarom belangrijk. Ga eens een dag
mee op pad met een zittend student, zo kom je
er achter wat je kan verwachten.”
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5. Hotel Mama
Naast de begeleiders vanuit het voortgezet- en hoger onderwijs, zijn
er natuurlijk de begeleiders uit de persoonlijke kringen van de studiekiezer. Ouders maken het studiekeuzeproces vaak van dichtbij mee en
vervullen daarbij een belangrijke rol:

42% van de studiekiezers geven aan dat zij het
meest worden geholpen bij hun studiekeuze door
familie, als cijfer krijgen zij een 7,8 (LAKS, 2013).
Uit onderzoek blijkt dat de huidige generatie studiekiezers
steeds langer thuis blijft wonen. Ze hoeven nog niet zo nodig weg uit
Hotel Mama en bovendien is het financieel vaak een stuk voordeliger. Sinds de invoer van het sociaal leenstelsel in 2015, waarmee
de basisbeurs is afgeschaft, is een duidelijk verschil zichtbaar:
61% van wo-studenten en 23% van hbo-studenten gingen binnen
zestien maanden na de start van de studie uit huis. Na 2015 daalde
deze cijfers tot 45% van de wo’ers en 14% van de hbo’ers (CBS,
2018). Jongeren blijven letterlijk dichter in de buurt van hun ouders,
het doppen van hun eigen boontjes wordt hiermee ook vooruit
geschoven. Op welke manier beïnvloedt dat de rol van ouders bij
de studiekeuze?
Hermien Miltenburg, oudervoorlichter bij Wageningen
University & Research en oprichter van de blog studiekeuzekind.
nl, ziet dat ouders zichzelf steeds intensiever betrekken bij de
studiekeuze van hun kind. Ouders gaan met hun kind mee naar open

dagen en Hermien merkt dat ouders de laatste jaren steeds meer
vragen stellen.
“Wanneer kinderen nog klein zijn dragen ouders de verantwoordelijk voor hun kind. Met de tijd gaat dit over in betrokkenheid.
Jongeren gaan zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen
keuzes dus ik adviseer ouders; laat je kind ook zijn eigen keuzes
maken!
Ouders zijn soms geneigd om alles te regelen voor hun kind,
uiteraard met de allerbeste bedoelingen, maar jongeren zijn er meer
bij gebaat om zelf aan het roer te gaan staan. Ik moedig studenten aan
jùist op zichzelf te gaan wonen. Dit stimuleert hen om eigen keuzes te
maken, dat is positief.” Dit geldt ook voor de studiekeuze.
“Ouders kunnen het best een coachende rol aannemen.
Liefdevolle betrokkenheid en aandacht zijn daarbij erg belangrijk. Ik
zie ook ouders die hun kind pushen om het maximale eruit te halen en
‘foute keuzes’ proberen te voorkomen, dit werkt minder goed. Praat
vooral met elkaar, ook over zaken die minder goed gaan. Geef je kind
de vrijheid om eigen keuzes te maken – ook al is dat niet de keuze
die jij zelf zou maken voor je kind.”
Ondanks studiekeuzebegeleiding vanuit het middelbaar
onderwijs, enthousiaste werving vanuit het hoger onderwijs en ouders
die zich intensief bij de studiekeuze van hun kind betrekken weten
veel jongeren na hun eindexamen écht nog niet welke studie zij willen
doen. Halsoverkop een keuze maken klinkt als een minder goed plan.
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6. Tussenjaar in opmars
Waarom zou je als scholier overhaast aan een studie beginnen als
je geen idee hebt wat je écht wilt doen? Of wanneer je je nog te
jong voelt om al aan een vervolgstudie te beginnen? Een tussenjaar
kan uitkomst bieden. Maar is de studiekiezer op de hoogte van
deze optie?
Onderzoek onder studiekiezers (Intermijn, 2018) wijst uit dat
driekwart van de ondervraagden geen voorlichting heeft gehad over
het nemen van een tussenjaar. 75% geeft aan hier wèl behoefte aan
gehad te hebben.

"Het nemen van
een tussenjaar
is ook een
keuzemogelijkheid."

Daniëlle Vogels, oprichter van het
TussenjaarKenniscentrum, is van
mening dat alle studenten op het
voortgezet onderwijs gebaat zijn bij een
volledige voorlichting: naast het kiezen
DANIËLLE VOGELS,
van een studie is het nemen van een
TUSSENJAAR
tussenjaar ook een keuzemogelijkheid.
KENNISCENTRUM
Bewust kiezen om wel of niet door te
studeren draagt volgens haar bij aan het welzijn van de jongere, zijn
directe omgeving en de maatschappij, omdat minder studenten op
een plek terecht komen waar ze niet thuishoren.
Daniëlle ervaart dat het imago van het tussenjaar ten
positieve aan het veranderen is: “Zowel jongeren als hun ouders,
maar ook bijvoorbeeld decanen, staan meer open voor een
tussenjaar als keuzemogelijkheid na het voortgezet onderwijs.

TUSSENJAAR FEITJES
• 1 op de 10 studenten die
studiejaar 2017-2018 begonnen
aan een opleiding in het hoger
onderwijs had eerst een tussenjaar
genomen (Rijksoverheid, 2018)
• 90% van de jongeren start na een
tussenjaar met een opleiding
• Harvard stimuleert het tussenjaar
actief, Florida State University
biedt er zelfs een beurs voor aan

Een tussenjaar geeft jongeren de mogelijkheid zelf invulling te geven
aan hun leven en aandacht te besteden aan wat zij leuk vinden om
te doen, of wat nuttig voor hen is. Voor iedereen is een passende
invulling van een tussenjaar anders. Veel jongeren die bewust
kiezen voor een tussenjaar voelen zich daarna opgeladen en
beginnen gemotiveerd aan een studie.”
Universiteit Harvard promoot het nemen van een tussenjaar
onder aankomend studenten, op hun website stellen zij: "Een
tussenjaar geeft tijd om pas op de plaats te maken en te reflecteren,
om eigen waarden en doelen in kaart te brengen. Het geeft jongeren
ruimte om de nodige levenservaring op te doen en los te komen van
de druk en verwachtingen waar zij aan gewend zijn."
LEREN KIEZEN | 12

7. Probleemstelling
Dus, wat gebeurt er nu precies? Jongeren hebben direct toegang tot informatie
over meer dan 3000 studies. De maatschappelijke en financiële druk die zij ervaren
vergroot de angst voor een foute studiekeuze. Bovendien moeten zij op jonge
leeftijd een studiekeuze maken en gaan zij zelf minder op onderzoek uit doordat
zij meer tijd online doorbrengen. Tel daarbij op dat het voortgezet onderwijs veelal
gericht is op eindexamenresultaten, het LOB-beleid nog volop in ontwikkeling is en
het hoger onderwijs haar aanbod niet altijd realistisch presenteert.

De combinatie van deze factoren maakt het voor studiekiezers van nu lastig om te kiezen
voor een studie die echt bij hen past. Studenten stappen vaak onvoldoende voorbereid het
hoger onderwijs binnen en met een beetje pech zitten ze niet op de juiste plek – met uitval
als gevolg.
Het leek studiekeuzeorganisatie Intermijn een logische keuze meer ruimte te maken
voor jongeren om zichzelf en de wereld om hen heen te onderzoeken en keuzes te leren
maken die bij hen passen. Jongeren coachen bij het maken van een passende studiekeuze
en hen voorbereiden op studeren in het hoger onderwijs vloeit daaruit voort. Intermijn zette
daarom een praktisch en doelgericht studiekeuzeprogramma op.
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8. Intermijn;

studiekeuze met focus op
persoonlijke ontwikkeling
Toen Loth van Veen, oprichter van Intermijn en auteur van het
studiekeuze-doe-boek, nog in het voortgezet onderwijs werkte, zag
zij dat veel jongeren niet wisten wat ze met dat felbegeerde havo
of vwo diploma moesten gaan doen. Sommigen kozen halsoverkop
een studie, anderen namen een tussenjaar zonder plan of invulling
en de opbrengsten van zo’n jaar bleken op die manier niet zo hoog
als verwacht. Later werd Loth als docent en studieloopbaanbegeleider in het hbo geconfronteerd met de hoge uitval.
“Jongeren die nog geen studie hebben gekozen of uitvallen omdat
zij bij hun huidige studie niet op hun plek zitten, vallen buiten de
boot. Vaak leidt dat tot een gevoel van falen. Hoe krabbel je dan
overeind en kies je iets wat wèl bij je past? Voor deze jongeren
wilde ik graag iets betekenen.” In de zomer van 2013 richtte Loth
Intermijn op, een studiekeuzeorganisatie met een
focus op persoonlijke ontwikkeling.

"Een tussenjaar
zonder plan of
invulling brengt niet
op wat van te voren
wordt verwacht."

In beweging
Omdat de studiekiezer van nu minder geneigd is te
onderzoeken, experimenteren en nieuwe dingen uit
te proberen, is het programma van Intermijn juist

>>
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8. Intermijn
>>

gericht op ontdekken: Intermijnstudenten
worden gestimuleerd actief aan de slag
te gaan om meer te weten te komen over
zichzelf en de wereld om hen heen.
“Studiekeuze is niet enkel een
rationeel proces. Het is ook een kwestie van
gevoel. Om er achter te komen waar je blij
van wordt en wat bij je past, zal je praktisch
aan de slag moeten; dingen uitproberen,
fouten maken en daarvan leren. Zo komen
de studiekiezers letterlijk en figuurlijk in
beweging!”

niet allesbepalend. Niemand heeft een
loopbaan die je als een kaarsrechte lijn
kunt weergeven. Je kunt een heleboel
doen om op dit moment een goede
keuze te maken, maar twijfels, geluk en
pech komen nu eenmaal ook in het leven
voor”, aldus Loth. Benadrukken dat twijfel
erbij hoort haalt wat druk van de ketel, zo
kunnen jongeren de studiekeuze als een
kans en iets leuks gaan zien.

Intermijn creëert rust en tijd voor jongeren
om aandachtig aan de slag te gaan met
Druk van de ketel
zichzelf en wat zij echt graag willen doen.
Als reactie op de druk die jongeren voelen
Zij doen een hoop zelfkennis op en dat
bij het maken van een
vergroot het zelfvertrouwen.
studiekeuze maakt
Loth: “Als je beter weet
"Benadrukken
Intermijn ruimte voor
waar je goed in bent,
dat twijfel bij het
het relativeren van die
biedt dat houvast, en dat
leven hoort haalt
keuze. “Studiekeuze
straal je weer uit naar
wat druk van de
is belangrijk, maar
buitenwereld.”
ketel. Zo kunnen

jongeren de
studiekeuze als iets
leuks gaan zien."
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9. Het studiekeuzeprogramma van Intermijn
Het studiekeuzeprogramma van Intermijn is speciaal ontwikkeld voor
jongeren die direct van school komen met een afgeronde havo, vwo of
mbo-opleiding en studenten die (noodgedwongen) gestopt zijn met hun
studie. Het doel? Meer zelfkennis, zelfvertrouwen en een gefundeerde
studiekeuze.

Tijdens het programma van Intermijn gaan
studiekiezers gedurende 3 maanden, 4
dagen per week intensief aan de slag met
zichzelf en elkaar onder begeleiding van
de Intermijn-coaches. Bedrijfsbezoeken,
workshops, samenwerkingsopdrachten en
individuele coaching maken deel uit van
het programma.
3 dagen in de week zijn de studiekiezers op de locatie van Intermijn aan de
Oudegracht in Utrecht, 1 dag in de week
volgen zij een stagedag, die per week
verschilt.

Thema’s, doelen en activiteiten
Het programma is opgebouwd uit een
aantal thema’s: ontdekken, onderzoeken,
kiezen en beginnen. Binnen die thema’s
zijn doelen opgesteld waaraan activiteiten
worden verbonden. Alle onderdelen dienen
elkaar en een vooraf kenbaar gemaakt
doel. Dit biedt de Intermijnstudenten en
coaches structuur en overzicht.
Tijdens het programma bereiden
de studiekiezers zich op een praktische
manier voor op studeren; zij maken zich
studievaardigheden eigen en onderzoeken
hoe ze kunnen omgaan met twijfels.

>>
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>>

De groepen waarin Intermijn werkt bevatten
ongeveer 10 studenten. Intermijnstudenten
ervaren onderling herkenning, leren van
elkaar en krijgen inzicht in hun rol binnen
een groep. Bovendien biedt de groepsgrootte voldoende ruimte voor persoonlijke
aandacht.

Verder kijken dan de studiekeuze
Intermijn stimuleert jongeren verder te
kijken dan de studiekeuze. De stagedagen
en de gastsprekers die bij Intermijn op
bezoek komen bieden de studiekiezers
een kijkje in het werkveld. Dit levert hen
waardevolle informatie op over hoe een
bepaalde branche of functie eruit ziet, maar
ook over hoe andere mensen keuzes maken
in hun loopbaan.
“De stagedagen en de gesprekken
die ik aanging met mensen uit het werkveld
waren voor mij doorslaggevend voor het
maken van mijn studiekeuze”, aldus Jannes,
oud-Intermijn-student.

9.1 oud-intermijnstudent

NOUD SMEMAN stopte met de
studie Werktuigbouwkunde en wilde
een volgende studiekeuze anders
aanpakken. In februari 2016 startte hij
met het studiekeuzeprogramma van
Intermijn.

“Ik had eigenlijk nooit goed nagedacht
over wat ik nou echt graag wilde doen.
Hierdoor koos ik een studie waar ik niet
op mijn plek was. Ik wilde graag leren
hoe ik een volgende keuze anders aan
kon pakken.

van alles over mezelf en de wereld
om me heen te ontdekken. Op basis
van dat onderzoek kon ik een studie
kiezen die goed bij me past. Ik weet
nu wat ik wil en dat geeft een doel om
naartoe te werken!

Bij Intermijn heb ik geleerd goed
onderbouwd te kiezen voor wat
bij mij past. Het eerste deel van het
studiekeuzeprogramma lieten we de
studiekeuze even los en heb ik vooral
mezelf goed leren kennen. De coaches
begeleidden me daarbij waar nodig,
maar stimuleerden me vooral om zelf

De afsluitavond vond ik een tof
project; als groep organiseer je
zelf een avond waarin je samen de
opbrengsten van het programma
presenteert aan ouders en vrienden!”
Noud studeert Advanced Technology in
Enschede en woont op kamers.

LEREN KIEZEN | 17

9.2 interview

Michelle Gerlach
Coach en programmaontwikkelaar bij Intermijn
Op welke manier onderscheidt Intermijn zich van andere
studiekeuzeorganisaties?
Allereerst - Intermijn biedt studiekiezers een veilige omgeving om uit
hun comfort zone te treden. Het vraagt best wat lef van studiekiezers
om te experimenteren en onze opdrachten geven net dat extra zetje
om die stap te wagen.
Daarnaast staan we met ons programma midden in de
maatschappij. We laten jongeren hun horizon verbreden door
gastsprekers uit te nodigen en ze leren veel van de ervaring die zij
opdoen en de gesprekken die zij voeren op een stagedag. Zo lopen
de studiekiezers bijvoorbeeld een dag mee op een vestiging van
Reinaerde: een zorgorganisatie voor mensen met een beperking.
Veel Intermijnstudenten vinden zo’n stage vooraf spannend, maar
geven achteraf aan dat de dag indruk heeft gemaakt en ze de stage
als waardevol ervaren. Een mooi voorbeeld van uit je
comfort zone treden om nieuwe ervaringen op te doen.
"We nodigen
Tenslotte leren we de studiekiezer kijken naar wie hij ìs,
gastsprekers uit
niet naar wat hij zou moeten zijn.
en de jongeren
We leren hen vaardigheden om naar zichzelf te luisteren
lopen stage. Ons
en gefundeerd keuzes te maken, in de huidige wereld.
programma staat
Ze worden zich bewust van wat zij in huis hebben aan
midden in de
talenten, kwaliteiten en waarden. Samen bekijken we hoe
maatschappij."
zij die in de huidige maatschappij kunnen inzetten.

>>
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9.2 interview
>>

Michelle Gerlach

Welk onderdeel van het programma levert de
Wat levert het werken in groepen de studiekiezers op?
Intermijnstudenten veel op?
Intermijnstudenten vinden herkenning in elkaar. Ze ervaren dat ze
Uiteindelijk zijn alle opdrachten met elkaar verweven, daarin zit voor
niet de enige zijn met twijfels en onzekerheden rondom studiekeuze
een groot deel de kracht van het programma.
en hierdoor voelen ze zich minder alleen.
De 360-graden-feedback, waarbij studiekiezers hun naasten
Het werken in een groep biedt Intermijnstudenten de kans
interviewen over hun eigen kwaliteiten, vind ik een hele mooie
om van elkaar te leren door samenwerkingsopdrachten; iedereen
opdracht. Vooral in combinatie met het kwaliteitenspel: op die manier
heeft weer andere kwaliteiten. Daarnaast leren ze veel over zichzelf
leggen zij de link tussen de kwaliteiten die zij zichzelf toekennen, en
doordat ze feedback krijgen en andere Intermijnstudenten hen een
welke kwaliteiten anderen in hen terugzien.
spiegel kunnen voorhouden. Dubbel leerzaam dus.
Komend jaar introduceren we de leerlijn ‘opladen’. Tijdens
En ook niet onbelangrijk, het is gezellig! Er wordt veel gelachen.
dit onderdeel verplaatsen we de focus van het cognitieve naar het
fysieke, van denken met je hoofd naar voelen
Wat vind je het leukst aan jouw werk als coach bij
met je lijf. We besteden aandacht aan een goede
"Uit
de
stijging
in
Intermijn?
balans tussen inspannen en ontspannen en leren
burn-out klachten
De kleine overwinningsmomenten. Bijvoorbeeld
de Intermijnstudenten hoe zij naar hun lichaam
onder
studenten
een studiekiezer die superzenuwachtig is voor een
kunnen luisteren. Op die manier leren we hen hoe
blijkt
dat
er
nog
veel
presentatie en vervolgens een inspiratie is voor
ze ervoor kunnen zorgen dat zij lekker in hun vel
te
leren
valt
over
anderen uit de groep. Het is echt tof om te zien
zitten. Uit de stijging in burn-out klachten onder
de
balans
tussen
wanneer de studiekiezers zichzelf verbazen over hun
studenten blijkt dat het belangrijk is hier aandacht
inspannen
eigen kwaliteiten!
aan te besteden.

en ontspannen."
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10. Resultaten
VOOR INTERMIJN:
Voordat studiekiezers aan het
Intermijnprogramma begonnen
deden zij...

23% tussenjaar
8,5% wo
15% hbo
6% mbo
12,5% vwo
32% havo
3% vmbo

WAAROM KIEZEN JONGEREN
VOOR INTERMIJN?
Invulling tussenjaar
60%
Studiekeuze maken
98%
Persoonlijke ontwikkeling
62%

Resultaten zijn gebaseerd op onderzoek onder 42 van de in totaal 99
studiekiezers die het studiekeuzeprogramma van 3 maanden tussen
2013 en 2018 volgden bij Intermijn

NA INTERMIJN:

Studiekeuze

Persoonlijke ontwikkeling

92%

WAT LEREN INTERMIJNSTUDENTEN OVER KIEZEN?

is gestart of gaat
starten met studeren
het studiejaar direct na Intermijn.

88%

maakte een definitieve
studiekeuze bij Intermijn

• 'een studiekeuze is belangrijk maar niet
allesbepalend'
• 'ik heb leren kiezen op basis van zelfkennis'
• 'ik heb inzicht gekregen in verschillende
keuzestijlen'
MEEST WAARDEVOLLE OPBRENGST?

Tevreden
met keuze *:

88%

Studie voldoet
aan verwachting *:

78%

Motivatie:	83% geeft een 8 of

hoger op schaal van 0-10 *

Inzet: 	83% geeft een 8 of

hoger op schaal van 0-10 *

* oud-Intermijnstudenten die al gestart zijn
met studeren.

• 'zelfvertrouwen, ik zit lekkerder in mijn vel'
• 'ik heb veel zelfkennis opgedaan: wie ben
ik - wat kan ik - wat wil ik?'
• 'ik heb een passende studiekeuze gemaakt'

» 83% 

ervaart nu nog voordeel
van deze opbrengsten

Het studiekeuzeprogramma van Intermijn
draagt bij aan:
PERSOONLIJKE ONTWIKKELING 86%
ZELFKENNIS 93%
STUDIEKEUZE 93%
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10.1 oud-intermijnstudent

feedback van anderen uit de groep. Dit gaf
zelfvertrouwen en het is een mooie basis om
op terug te kunnen vallen bij het maken van je
studiekeuze, of later als je nog eens twijfelt.

JANNES COHEN begreep nooit
waarom studenten stoppen
met hun studie. Tot het hem
zelf overkwam in zijn derde jaar
Werktuigbouwkunde. Voor moeder
LEONORE TISMEER was het
duidelijk dat er een verandering
nodig was.

Leonore: Ik zag dat Jannes’ energie
afnam en hij minder ging stralen. Hij had
moeite om dingen te ondernemen en
begon zich af te sluiten voor anderen.
Het was voor ons als ouders duidelijk
zichtbaar dat Jannes echt even niet
meer wist wat hij moest doen. De vader
van een oud-Intermijn-student tipte het
studiekeuzeprogramma en ik was direct
gegrepen door de visie van Intermijn;
fantastisch dat jongeren aan de slag gaan
om zichzelf beter te leren kennen zodat zij
daarna een passende studiekeuze kunnen
maken! Wat had ik zo’n traject zelf graag
gevolgd op die leeftijd. Jannes bleek zelf
gelukkig net zo enthousiast.

Jannes: Op welke manier mijn ouders
betrokken waren bij mijn studiekeuzetraject?
Zij waren altijd beschikbaar voor een gesprek,
maar ze hebben me wel de ruimte gegeven
om mijn eigen keuzes te maken.

Jannes: De structuur die Intermijn creëerde
was heel welkom; ik werd gestimuleerd om zelf
weer initiatief te nemen, uit mijn comfort zone
te stappen en in actie te komen.
Keuzes maken vond ik altijd al lastig. Het was
voor mij puur een rationeel proces; bij Intermijn
heb ik geleerd dat gevoel ook een belangrijke
rol speelt bij het maken van een keuze die bij
mij past.
De coaches bieden werkvormen en
kaders waarbinnen je onderzoek kan doen naar
jezelf. Het kieskompas, met onder andere je
kernkwaliteiten en valkuilen, in combinatie met
de 360-graden feedback die ik van naasten
ontving gaven me inzicht in waar ik goed in
ben. Bovendien leerde ik van de input en de

Leonore: Het is fijn dat Intermijn ook ouderavonden organiseert en tof om op de afsluitavond de opbrengsten van het traject te zien,
maar ik vond dat Jannes er recht op had zelf
zijn eigen traject vorm te geven.
Tijdens het traject van Intermijn
hebben we als gezin veel gesprekken gevoerd
en Jannes gestimuleerd te kiezen voor waar
hij blij van wordt. Toen Jannes eenmaal een
studiekeuze had gemaakt was hij ontzettend
gemotiveerd, als ouders hebben we hem nog
nooit ergens zo enthousiast voor zien gaan!
Jannes is na een spannende selectieprocedure
aangenomen bij de Hogere Hotelschool in
Amsterdam en gaat in februari starten. De rest van
zijn tussenjaar vult hij in met een cursus Spaans in
Valencia en werkervaring opdoen in Engeland.
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11. Intermijn en ouders van de studiekiezer
“Ouders nemen hun rol als coach, adviseur, steeds serieuzer. Studiekiezers
blijven bovendien langer thuis wonen, het is dus belangrijk dat een ouder
zich bewust is van zijn eigen rol.” Aldus Loth.

Intermijn nodigt ouders samen met de studiekiezer uit voor een
kennismakingsgesprek en vóór de start van het programma wordt
er een ouderavond georganiseerd. Tijdens deze avond ervaren de
ouders de werkwijze van Intermijn en wordt onder andere aandacht
besteed aan de rol van ouders in het keuzeproces.
“Wat je als ouders kunt doen om je kind te ondersteunen
tijdens zijn of haar periode bij Intermijn? Informatie helpen structureren, geïnteresseerd vragen stellen en je netwerk
beschikbaar stellen voor het regelen van stages. Sturen
"Vertrouw erop
richting wàt je kind moet doen helpt vaak minder goed.
dat je kind zijn
Vertrouw erop dat je kind zijn eigen keuze kan maken!
eigen keuze kan
Dat doen wij ook.”

maken! Dat doen
wij ook."
LOTH VAN VEEN,

OPRICHTER INTERMIJN
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11.1 Oud-Intermijnstudent

NIENKE FABRIEK wist na haar eindexamen
nog niet welke studie zij wilde doen en
koos voor een tussenjaar, haar moeder
JACQUELINE VAN DER SIJS wees haar op
het studiekeuzeprogramma van Intermijn.
Jacqueline: Nienke was 16 toen ze
eindexamen deed, heel jong! Een
tussenjaar nemen om eerst even te landen
voor ze naar het hbo gaat vond ik een
goed idee, maar dan wel met een plan.
Vandaar dat ik met Nienke mee zocht naar
opties om het tussenjaar nuttig in te vullen.
Online stuitte ik op het studiekeuzeprogramma van Intermijn en Nienke was ook
direct enthousiast.
Nienke: Aan het eind van de middelbare
school wist ik nog niet wat ik wilde doen
en voelde ik me onzeker. Tijdens het
studiekeuzeprogramma van Intermijn
heb ik veel onderzoek gedaan: ik heb
gesprekken gevoerd, nieuwe plekken

bezocht en inzicht gekregen in mijn
eigen kwaliteiten: dit hielp bij het maken
van een passende studiekeuze.
Daarnaast heeft mijn tijd bij
Intermijn me heel veel zelfvertrouwen
gegeven. Ik vond het spannend om
in een groep te starten, maar ben
achteraf blij dat ik dat wel heb gedaan.
Ik heb geleerd over mijn groepsrol
en heb me gerealiseerd dat juist de
verschillen binnen een groep waardevol
zijn. Bovendien ben ik door te oefenen
met de andere studiekiezers over mijn
presentatieangst heen gestapt!

Jacqueline: Ik zag Nienke’s zelfvertrouwen
ontzettend groeien tijdens het traject.
Nienke is sindsdien minder teruggetrokken
en durft meer haar verhaal te doen! Ik
hoor het ook van mensen om ons heen.
Hoe ik mijn rol als ouder van een studiekiezer heb ingevuld? Ik heb geprobeerd
om niet te veel te sturen en het echt
Nienke’s onderzoek te laten zijn. Als ouder
is het best een uitdaging om los te laten.
Dat ik zelf ook vertrouwen had in het
programma en de coaches van Intermijn
heeft dat makkelijker gemaakt.
Nienke gaat komend studiejaar starten met de
studie Leisure Management in Diemen.
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12. Individuele studiekeuzebegeleiding
Intermijn biedt jongeren ook de mogelijkheid om een-op-een
gecoacht te worden bij hun studiekeuze. Handig voor studiekiezers
die zich tijdens het (pre)examenjaar willen verdiepen in hun studiekeuze of voor Bachelor studenten die een Master kiezen. In ongeveer
6 afspraken van 1,5 uur zetten gesprekken en actieve opdrachten de
studiekiezer tot denken en doen.

Stefan van der Wal is coach bij Intermijn en begeleidt
jongeren bij individuele studiekeuzetrajecten. “Jongeren
hebben tegenwoordig het gevoel dat er geen ruimte is om te
twijfelen of fouten te maken. Binnen het studiekeuze traject van
Intermijn voelen jongeren zich begrepen. Het programma is opgezet
en wordt uitgevoerd door jonge enthousiaste mensen, die zelf niet al
te lang geleden voor dezelfde keuzes hebben gestaan. We begrijpen
hun belevingswereld en weten dus goed wat de jongere doormaakt.
Daarnaast stemmen we ondanks het vast programma
goed af op de behoefte van de studiekiezer die op dat
"Wij zijn een
moment voor ons zit.
jong team,
Het geeft voldoening om de Intermijnstudenten
niet al te lang
handvatten te bieden zodat zij zelf tot nieuwe inzichten en
geleden stonden
een goed beargumenteerde studiekeuze komen. In een
wij voor dezelfde
korte tijd kan veel gebeuren; vaak komen studiekiezers
keuzes."
onzeker binnen en sluiten zij het traject af met meer
vertrouwen en nieuwe energie. Mooi toch?”
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• Ben je benieuwd wat Intermijn voor jouw studiekiezer(s)
kan betekenen en wil je meer informatie over ons
programma?
• Wil je een bijdrage leveren aan ons programma als
gastspreker, of gun je onze Intermijnstudenten een
leerzame stagedag bij jou op de werkvloer?

Intermijn
Oudegracht 294
3511 NX Utrecht
030 22 72 345
info@intermijn.nl
www.intermijn.nl

• Ben je als begeleider van studiekiezers geïnteresseerd
in samenwerking met Intermijn?

facebook.com/Intermijn

We komen graag met je in contact!

linkedin.com/company/intermijn

instagram.com/intermijn

Yrza Latumahina is coach
bij Intermijn en schreef deze
whitepaper ter ere van het
vijfjarig bestaan van Intermijn.

