
Een whitepaper voor 
studietwijfelaars

 Waarom je  
wel/niet  

moet stoppen  
met je studie



Wist je dat je niet de enige 
bent met studietwijfels? 
Bijna één op de drie 
studenten in het hoger 
onderwijs stopt in het 
eerste jaar met zijn studie. 

‘Is dit het 
wel?’

‘Had ik niet  
toch een andere 

studie moeten 
kiezen?’ 

‘Zal ik 
stoppen?’ 
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De juiste weg 
Twijfel jij weleens of je de juiste opleiding gekozen hebt? Dat is 
helemaal niet gek. Het is zelfs heel normaal. Twijfel hoort bij het 
leven en komt zo af en toe eens langs, ook tijdens je studie. 

Sommige studietwijfels verdwijnen na een tijdje weer. Maar soms blijft 
de twijfel steeds terugkomen. Dat kan je gestrest of onzeker maken of 
zelfs een gevoel van falen opleveren. In deze whitepaper helpen we 
jou een bewuste en zorgvuldige beslissing over je toekomst te nemen. 
We bespreken de lastigheid van het maken van keuzes vandaag de 
dag en we verdiepen ons in het verloop van keuzeprocessen. Je gaat 
na of er bij jou sprake is van een studiedip of een studiestop en we 
geven weer wat de verschillende beslissingen als gevolg voor je kunnen 
hebben. Zo begeleiden we jou (en ouders en professionals) stap voor 
stap richting de keuze die voor jou, op dit moment, het beste lijkt te 
zijn.

“Er is geen juiste weg. Er is alleen jouw weg.”

Team Intermijn
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Waarschijnlijk lees je deze whitepaper omdat je twijfelt over de 
opleiding die je volgt. Moet je stoppen of doorgaan? Misschien 
voel je je hier onzeker door en komen er gevoelens van falen in je 
op. Het is immers niet hetgeen waarop je had gehoopt toen je je 
inschreef voor de opleiding. Toch ben je eigenlijk heel dapper. Weet 
je waarom? Erkennen dat je twijfelt of je de juiste beslissing hebt 
genomen, is een grote stap. Je bent bezig met reflecteren. Je kijkt 
terug op de keuzes die je eerder maakte en neemt daar verantwoor-
delijkheid voor. Dat vraagt moed en lef. En daarom zeggen wij nu 
eerst tegen jou: JE BENT DAPPER. Wat je ook gaat beslissen.

1.  Waarom jij eigenlijk heel 
dapper bent
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Het antwoord op deze vraag lijkt simpel: jij natuurlijk! Toch is dit 
antwoord minder makkelijk dan het lijkt. Want voelt het ook echt zo? 
Dat JIJ een keuze mag maken? 

 Onthoud: jij staat aan het roer 

Als je beslissingen neemt, laat je je vaak ook (deels) leiden door je 
omgeving. Zo ruim je misschien je kamer op omdat je weet dat je 
ouders dat prettig vinden maak je het voetbalseizoen af omdat je 
weet dat je teamgenoten ervan zullen balen als je stopt. Ook bij het 
maken van belangrijke toekomstkeuzes is het logisch dat mensen uit 
jouw omgeving daar een rol in spelen. Sterker nog, het is soms zelfs 
heel fijn om een beetje hulp te krijgen. Zo sta je er niet helemaal 
alleen voor. Maar, het is wel belangrijk om je te realiseren dat jij 
uiteindelijk beslist, wat anderen ook van je verwachten of van je 
besluit vinden. En vervolgens zul je ook zelf de consequenties van je 
besluit moeten aanvaarden. 

Een andere vraag: heb je het gevoel dat je voor een keuze staat? 
Dat je kunt kiezen voor de optie om door te gaan of voor de optie 
om te stoppen? Of heb je het gevoel dat alles je overkomt en de 
beslissing al gevallen is? Goed om hierover na te denken, nu je aan 
de start van het keuzeproces staat.

2. Wie staat er aan het roer?

>>> "Ik twijfelde of ik verder wilde gaan met mijn 
opleiding aan de pabo. Na een periode van twijfel 
en onzekerheid, besloot ik toch door te zetten. Ik had 
inmiddels al veel colleges gemist en liep achter met 
de stof. Ik heb daardoor hard moeten werken om alles 
weer in te halen. En het is me gelukt!” Eline <<<

 Vraag jezelf af: heb ik een keuze?  
 En voelt dat ook zo? 

>>> “Ik ben geswitcht van opleiding. Dit heeft voor 
mij onder andere als gevolg gehad dat ik op kamers 
moest gaan terwijl ik dat eigenlijk nog niet wilde. Ik 
heb nu twee bijbaantjes om mijn kamer te financieren. 
Toch ben ik blij met mijn beslissing. Ik doe nu wat ik 
écht wil!” Youri <<<
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Om een goede beslissing te kunnen nemen voor je toekomst, 
is het belangrijk om rust en ruimte in je hoofd te creëren. 
Gevoelens van stress en onzekerheid helpen daar niet bij. 

3. Accepteren van keuzeonzekerheid

JE BENT ERVARINGSDESKUDIGE
Het leven zit vol met momenten waarop je keuzes maakt. Je maakt 
grotere keuzes (“welke studie ga ik volgen?”) en kleinere keuzes 
(“neem ik hagelslag of pindakaas op mijn brood?”). Er zijn keuzes 
die je bewust maakt (“ik ga vandaag met de trein in plaats van met 
de auto”) en er zijn keuzes die je misschien onbewust maakt (een 
uur door je Instagram scrollen in plaats van de afwas doen). Je hebt 
het dus al heel vaak gedaan: kiezen. En oefening baart kunst. Goed 
nieuws, toch? 

 Bedenk je dat je het al heel vaak  
 hebt gedaan: keuzes  maken. Je bent  
 dus al ervaringsdeskundige. 

GROTE KEUZES LEVEREN EXTRA ONZEKERHEID OP. DAT IS NORMAAL
Als je een keuze moet maken die veel invloed heeft op je toekomst, 
zoals de keuze om te stoppen of door te gaan met je opleiding, kan 
dat extra onzekerheid opleveren. Het is een complexe beslissing 
waar veel verschillende kanten aan zitten. Het is, tot op zekere 
hoogte, heel normaal dat je daar veel over nadenkt en soms piekert 
of stress ervaart. Probeer dat te accepteren.

KEUZES VAN NU BIEDEN GEEN GARANTIES VOOR DE TOEKOMST
Niemand weet precies wat de toekomst je brengen gaat. Je weet van 
tevoren nooit of de keuze zo uitpakt als je had gehoopt. Het blijft dus 
altijd een gok. En dat is niet erg. Dat je later misschien anders denkt 
over de keuze die je nu maakt, maakt je keuze van nu niet minder 
juist.

 Realiseer je dat bij alle keuzes onzekerheid komt  
kijken. Je weet immers van tevoren nooit  

 of de keuze zo uitpakt als je had gehoopt. 

GEEF JEZELF DE RUIMTE OM JE TOEKOMST TE ONDERZOEKEN
Je kunt natuurlijk wel dingen doen om de toekomst te beïnvloeden. 
Als je graag fit wilt worden kun je gaan sporten of als je graag gitaar 
wilt kunnen spelen kun je je opgeven voor een cursus. En als je een 
beslissing wilt nemen over het vervolgen van je opleiding, kun je daar 
onderzoek naar doen. Daar gaan we je in deze whitepaper stap voor 
stap bij helpen. Het is belangrijk dat je jezelf hier de tijd en ruimte 
voor geeft. De eerste stap is accepteren dat je het nu even niet weet. 

 Accepteer dat je het nu even niet weet en geef  
 jezelf de tijd en de ruimte om onderzoek te doen. 



STUDIEKEUZETWIJFELS  | 7

JONGE BRAINS
Wist je dat hersenen tot de leeftijd van 
ongeveer 25 jaar nog volop in ontwikkeling 
zijn? Het deel van de hersenen waarmee je 
‘goede keuzes’ kan maken, is bijvoorbeeld 
nog niet uitontwikkeld. Zo kan het voor jou 
nu lastiger zijn om keuzes voor de lange 
termijn te maken in plaats van voor de  
korte termijn en is het soms moeilijk de 
consequenties van je keuzes te overzien. 

DE JUISTE KEUZE
Op social media lijkt het soms alsof iedereen 
weet wat hij doet. Er is weinig ruimte 
voor twijfel of onzekerheid. Dit kan ervoor 

4. Waarom kiezen vandaag de dag lastig kan zijn
Een toekomstkeuze maken, zoals een studiekeuze, is voor veel 
jongeren een lastige klus. Je bent dus niet de enige die hiermee 
worstelt! Google maar eens op het woord ‘studiekeuzestress’...  
We bespreken een aantal factoren die het maken van een ‘juiste 
keuze’ lastig kunnen maken.

Welke factoren zijn herkenbaar voor jou?

zorgen dat je druk voelt om de juiste keuze 
te maken. Een studiekeuze is immers 
onderdeel van jouw (online) identiteit. En 
die identiteit is best belangrijk, zeker als je 
het gevoel hebt dat de hele wereld mee 
kijkt. Want wat zal ‘men’ bijvoorbeeld vinden 
van jouw beslissing om te stoppen met de 
studie waar je eerder dit jaar nog zo vol 
enthousiasme over berichtte?

OVERWELDIGEND AANBOD
Of je nu een pot pindakaas gaat kopen, 
een vakantie wilt boeken of een studie gaat 
uitzoeken: het aanbod is overweldigend groot. >>
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Wist je dat hoe meer keuzemogelijkheden er 
zijn, hoe ontevredener mensen uiteindelijk zijn 
over hun keuze? 

Binnen het hbo en wo worden op dit 
moment rond de 3000 studies aangeboden. 
Dat klinkt enerzijds fantastisch: voor ieder 
wat wils. Anderzijds is het ook knap lastig.  
Ten eerste geeft het overweldigend grote 
aanbod het gevoel dat De Perfecte Keuze 
er dan wel tussen zou moeten zitten. Maar 
wat als je die ene perfecte studie niet kunt 
vinden? Dan kan het gevoel van stress, 
onzekerheid of falen extra groot zijn. 
Ten tweede: als je maar één opleiding mag 
kiezen, betekent dat, dat je er 2999 niet 
kan kiezen. Het gevoel van verlies kan groot 
zijn: was die andere studie niet toch leuker? 
‘Kiezen is verliezen’, zo lijkt het soms. 

GEBREK AAN ECHTE ERVARINGEN
Wist je dat jongeren van nu gemiddeld 7 
uur per dag online zijn? Meer schermtijd 
leidt tot minder échte ervaringen. En juist 
die ervaringen zijn nodig om erachter te 

komen wat bepaalde informatie inhoudt en 
wat dit voor jou betekent. Als je een studie 
uit wilt kiezen, heb je online een oneindige 
bron van informatie, maar juist het opdoen 
van ervaringen zoals gesprekken met 
studenten, interviews met professionals en 
een dagje meelopen op de opleiding en in 
het werkveld zorgen voor een écht realistisch 
beeld.

>>

 Binnen het hbo en wo worden  
 op dit moment rond de  
 3000 studies aangeboden. 

FINANCIËLE DRUK
De invoer van het sociaal leenstelsel en de 
vervroegde aanmelddeadline van 1 mei 
voor het hoger onderwijs moeten jongeren 
stimuleren bewuster een studie te kiezen. 
Dat klinkt positief! Echter ligt de aanmeld-
periode midden in de eindexamenperiode. 
Veel jongeren ervaren dit als stressvol. Aan 
stoppen met je studie hangt bovendien een 
prijskaartje wat de angst voor een ‘foute’ 
keuze vergroot.
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Bij het maken van keuzes, doorlopen we 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

Maar, een studiekeuze maken is geen lineair proces. 
Onderzoeken wat bij je past is een iteratief proces: het gaat  
in loops: plan-do-check-act.

 5. Hoe maken we keuzes?

plan

act
do

check

plan

plan
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6. Reflectie op jouw keuzeproces

TIP: ga in gesprek 
over deze vragen. 
Er zijn vast mensen 
in jouw omgeving 
(ouders, je studie
loopbaanbegeleider, je 
decaan of vrienden) die 
je hierbij willen helpen. 

Hoewel je waarschijnlijk vooruit wilt, je wilt immers een 
beslissing nemen over je toekomst, gaan we eerst even terug 
in de tijd. Door terug te kijken op het keuzeproces dat je voor 
je huidige opleiding doorlopen hebt, doe je inzichten op die je 
kunnen helpen een beslissing voor de toekomst te nemen.

Per fase uit het keuzeproces stellen we je vragen. Denk rustig 
na over deze vragen en probeer antwoorden te vinden.

>>
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 Fase 6 
Hoe heb je je voorbereid op het studeren 
in het hoger onderwijs?

Welke verschillen zijn je opgevallen tussen 
het voortgezet onderwijs (of je vorige 
opleiding) en het hoger onderwijs?

Hoe zou je de start van je opleiding 
omschrijven?

a. Jezelf
Denk aan: kwaliteiten, 
valkuilen, interesses, 
waarden (wat vind je 
belangrijk?), niveau, 
leervoorkeur (op welke 
manier leer jij het 
beste?)… 

b. Opleidingen die jou interessant leken
Denk aan: in gesprek gaan met je decaan, 
open dagen bezoeken, keuzestesten 
maken, begeleiding zoeken, online websites 
van opleidingen bekijken, studenten en/
of professionals interviewen, lesmaterialen 
bekijken, online colleges volgen, proefstu-
deren, meeloopdagen…

 Fase 1 
Weet je nog wanneer jij voor het eerst écht over je 
studiekeuze na bent gaan denken? Hoeveel tijd zat er 
tussen dit besef en het daadwerkelijke keuzemoment?

Welke zin paste destijds het beste bij jou?
A. Ik moet een studie kiezen
B. Ik mag een studie kiezen

 Fase 5 
Wanneer nam je de beslissing voor deze 
opleiding? Hoe voelde je je daarbij?

 Fase 4 
Meestal ontstaat er na verloop van tijd een selectie van 
opleidingen die steeds maar terug blijft komen. Die 
studies zou je interessant kunnen vinden. Was dat bij 
jou ook zo? Uit welke opleidingen bestond die selectie?

Hoe heb je deze opleidingen met elkaar vergeleken?

Weet je nog wat jouw kritische kanttekeningen waren 
bij de opleiding die je uiteindelijk hebt gekozen?

 Fase 3 
Deze fase gaat over het verzamelen van informatie. Niet alleen over het 
aanbod (de verschillende opleidingen waar je uit kon kiezen) maar ook over 
jezelf: wat zijn jouw kwaliteiten? Wat zijn je interesses? Welke manier van 
leren past bij jou? 

Hoe heb je het kiezen van een studie aangepakt? 

Welke acties heb je uitgevoerd? Om informatie te verzamelen over…

 Fase 2 
Welk gevoel riep het maken 
van een studiekeuze bij je 
op? Noem drie woorden.

 Samenvatting 
Wat valt je 
op als je jouw 
antwoorden 
bekijkt?

>>



Stel, je komt erachter dat je wilt stoppen 
met je studie. Een valkuil is om dan te 
denken: ik ga het nu helemaal anders 
doen. Je kiest dan misschien voor een 
studie in een totaal andere richting. 
Maar, misschien lag het wel helemaal niet 
aan de studie dat je niet op je plek zat. 
Misschien waren het specifieke omstandig-
heden die zorgden dat het nu even niet 
goed lukte. Denk aan pech met je studie-
groepje waardoor je je niet thuis voelde op 
de opleiding of een vervelende periode 
in je thuissituatie waardoor je weinig focus 
op de opleiding had. Het is dus belangrijk 
om je twijfels nauwkeurig en gedetailleerd 
in kaart te brengen om zo een zorgvuldige 
beslissing voor je toekomst te nemen.

Bekijk de categorieën hiernaast. Laat je 
inspireren door de vragen en noteer per 
categorie wat er bij je op komt.

 JE MOTIVATIE 
• Vind je de vakken die je op dit moment 
volgt interessant? • Heb je zin om met je 
studie bezig te zijn? • Lijken de vakken 
die je de komende periode gaat volgen je 
interessant? • Kun je de motivatie goed uit 
jezelf halen?

7. Breng je twijfels in kaart
 JE studieomgeving 
• Voel je je thuis op de opleiding? • Ervaar je 
fijn persoonlijk contact met medestudenten? 
• Ervaar je fijn contact met medestudenten 
tijdens het werken aan studieopdrachten?
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 Samenvatting 
Welke factoren veroorzaken bij jou de meeste twijfel?
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 HET STUDEREN 
• Heb je je aan kunnen passen aan de manier van studeren? 
• Heb je een goed overzicht van wat er van je verwacht wordt 
in de studie? • Heb je een goed studieritme? (Studeer je 
regelmatig? Weet je wanneer en waar jij het beste studeert? Lukt 
het om je gedurende langere tijd te concentreren?)  • Werk je 
gedisciplineerd aan je studie? • Past het niveau van de studie 
bij jou? • Heb je er vertrouwen in dat je goede resultaten kunt 
bereiken? • Ervaar je stress rondom je studie? • Heb je contact 
met je studiebegeleider? (Slb’er/coach/…) • Lukt het je je 
voldoende voor te bereiden op tentamens? 

 TEVREDENHEID MET STUDIEKEUZE 
• Komen je verwachtingen van de studie uit? • Heb je al een beeld 
van het werkveld dat bij jouw opleiding hoort? • Lijkt dit werkveld je 
interessant? • Wanneer zijn je twijfels over de studie voor het eerst 
opgekomen? • Hoe lang is dit geleden? • Heb je al een andere 
studie op het oog? Zo ja, waarom denk je dat deze studie beter bij 
je past?

>>



Nu je je twijfels in kaart gebracht hebt, is het 
belangrijk om na te gaan of er sprake is van 
een studiedip of een studiestop. 

Je kunt spreken van een dip als jouw twijfels 
op te lossen zijn of als je een manier kunt 
vinden om ermee om te gaan. Een dip is 
tijdelijk. Naar schatting krijgt ongeveer 1 op 
de 4 studenten te maken met een studiedip. 
Voor veel studenten hoort het er dus bij en 
gaat het weer over.

Als je twijfels niet op te lossen zijn of je kunt 
geen manier bedenken om ermee om te 
gaan, kan het beter zijn om te stoppen.

Hoe neem je deze beslissing? Je onder-
bewuste, je intuïtie, is vaak een goede 
raadgever. Je voelt vaak wel wat je eigenlijk 
wilt. Grote keuzes, zoals een studiekeuze, 
kun je niet enkel met je hoofd maken. Dat 
komt omdat er bij deze keuzes meer komt 
kijken dan logische voor- en nadelen. Dit is 
ook de reden dat testen, zoals studiekeuze-
testen, niet werken. 

DEEL JE TWIJFELS 
Het is belangrijk je beslissing niet alleen 
te nemen. Betrek anderen erbij door in 
gesprek te gaan over je twijfels. Er zijn vast 
mensen in jouw omgeving die je graag 
helpen. Denk aan je ouders, vrienden, 
en familie. We adviseren je jouw twijfels 
over je opleiding ook kenbaar te maken 
bij jouw studieloopbaanbegeleider en 
de studiekeuzeadviseur of decaan van je 
opleiding. Hij of zij heeft veel ervaring met 
dit soort vraagstukken en kan je hier goed 
bij begeleiden. Bovendien kan het delen 
van twijfels enorm opluchten!

8. dip of stop? 
Meestal voel je diep van binnen wel 
wat je eigenlijk het liefste wilt. Wil 
je kijken of dit bij jou ook het geval 
is? Doe dit trucje maar eens:
• Pak een munt
•  Kop = doorgaan,  

munt = stoppen
•  Gooi de munt in de lucht  

en vang hem op. Kijk nog NIET 
naar de uitslag.

•  Bedenk je nu: hoop je stiekem op 
een bepaalde uitslag?

Natuurlijk laat je je bij het nemen 
van deze belangrijke beslissing 
niet leiden door kop of munt. Maar 
soms is dit een goede manier om te 
onderzoeken of je stiekem al weet 
naar welke optie jouw voorkeur 
uitgaat.

Wil je je hoofd aan het werk zetten 
bij het maken van deze keuze? Het 
maken van een lijstje met voors en 
tegens kan je helpen meer inzicht 
te krijgen. Wat zijn de voordelen 
van doorgaan met je studie? En de 
nadelen? En wat zijn de voors en 
tegens van stoppen?   

 Je intuitie is vaak een goede.  
  raadgever. Je kunt voelen wat.  

 je eigenlijk wilt..

STUDIEKEUZETWIJFELS  | 14



9.  Doorgaan: hoe ga je er  
iets van maken?

DE TOEVALLIGHEID EN (ON)LOGISCHHEID VAN VERSCHIL-
LENDE LOOPBANEN
Een loopbaan, waar jouw studie ook onderdeel van 
uitmaakt, is geen rechte lijn. Bij niemand. Hij bestaat uit 
allemaal verschillende stukjes. Het kan helpen om met 
mensen in gesprek te gaan over hun loopbaan. Geef ze pen 
en papier en vraag ze hun loopbaan eens uit te tekenen. 
Je zult zien dat niemand één rechte lijn tekent vanaf de 
studiekeuze tot aan het pensioen. Het leven zit vol met 
verrassingen, tegenslagen, pech, geluk, toeval… Dit helpt 
je misschien jouw keuze op dit moment te relativeren.

ER IETS VAN MAKEN
Wat vind je van de volgende uitspraak?

 “Het gaat er niet om wát je kiest.  
 Het gaat erom dát je kiest  
 en er iets van maakt.” 

Cody 
Wijkhuizen
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Cody Wijkhuizen besloot na een periode vol twijfel toch 
door te gaan met haar opleiding: “Ik volgde de pabo en 
in het derde jaar van de opleiding begon ik te twijfelen. 
Past het beroep van leerkracht eigenlijk wel bij mij? En 
wil ik dan voor altijd voor de klas staan later?” Ze onder-
zocht haar twijfels onder andere door in gesprek te gaan 
met verschillende professionals. “Ik ontdekte de toeval-
ligheid en (on)logischheid van verschillende loopbanen. 
Al met al heb ik nu weer meer vertrouwen in wat ik kan 
en wat ik wil. Ik heb een beter zicht op waar ik goed in 
ben, maar ook vertrouwen dat ik uiteindelijk wel op de 
juiste plek terecht zal komen.”



Marleen Kamperman werkt aan de Rijksuniversiteit Groningen en 
schreef een column voor de Volkskrant waarin ze uitlegt hoe zij 
over studiekeuze denkt: 

“…Neem deze les van mij aan: wàt je kiest is minder belangrijk 

dan dát je kiest. Die ene zaligmakende studie die je moet zien te 

vinden, of je leven is anders gedoemd te mislukken, die bestaat 

niet. Die ene studie die uitsluitend onderdelen omvat die jij ‘leuk’ 

vindt, die jou op het lijf zijn geschreven, die is er niet. Weet je 

niet wat je wil? Blijf kalm. Dat weet bijna niemand. De kunst is 
niet om die ene perfect passende studie te vinden, maar om 
iets te maken van de studie die je kiest. Ziedaar het enige 
studieadvies dat het onthouden waard is.
 Ik bijvoorbeeld, ik heb scheikunde gestudeerd, en ben in 

de wetenschap blijven hangen. Was dat mijn enige weg naar 

geluk, naar professionele voldoening? Welnee. Ik had evengoed 

natuurkunde kunnen doen, of biologie, of geneeskunde. Ik had 

prima in het bedrijfsleven kunnen werken, of voor de overheid. 

Wat je doet is secundair. Hoe je het doet, daar gaat het om.

 Luister. Je weet zelf wel ongeveer waar je goed in bent, in 

welke hoek je moet zoeken. Dat hoef je vandaag niet meer te 

ontdekken. Kies een studie in die hoek, om het even welke, en 

ga ervoor. Vraag je niet voortdurend af of dit nou wel is wat je 

‘echt leuk’ vindt. Het spijt me, misschien is het je nooit eerder 

verteld, maar het leven is geen aaneenschakeling van leukig-

heden. Als je alleen wil doen wat je leuk vindt, ben je hier aan 

het verkeerde adres.”

Uit de column ‘aspirant-studenten, neem deze les van mij aan: wat je  
kiest is minder belangrijk dan dát je kiest’, Volkskrant, 23 april 2019

Hoe denk jij hierover? 
• Stel jij (te) hoge eisen aan de opleiding die je volgt?
• Weet jij waar je goed in bent? En sluit je opleiding daarop aan?
•  Wat zijn de ‘leuke’ onderdelen uit jouw studie? En wat is er minder 

leuk? Hoe is de verhouding?
•  Hoe ‘maak je iets van de studie die je kiest’ denk jij?

OMGAAN MET TWIJFELS IN DE TOEKOMST
Je wilt het misschien niet horen, nu je zojuist een beslissing hebt 
genomen, maar ook in de toekomst komen twijfels weer om de hoek 
kijken. En niet alleen twijfels over je studiekeuze, maar misschien ook 
wel twijfels over je relatie, je vriendschappen, je werk… Twijfel is heel 
normaal en hoort bij het leven. Het zet je aan het denken en laat 
je beslissingen nemen. Het vervelende is, dat bij twijfels soms ook 
paniekgedachten komen kijken.

 Twijfel is heel normaal en hoort bij het leven. 

Het kan dan helpen als je weet hoe jij met twijfels om wilt gaan. Vond 
je het lastig om overzicht te bewaren over de verschillende vakken 
van je opleiding? Dan kun je bijvoorbeeld hulp vragen bij het maken 
van een planning. Of voelde je je nog niet thuis op de opleiding? 
Bedenk dan bijvoorbeeld hoe je beter contact kunt krijgen met je 
klasgenoten. 
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10. Stoppen: onderzoek je opties
PRAKTISCHE ZAKEN
Als je stopt met je studie, is er een aantal 
praktische zaken dat je moet regelen. 
•  Je moet je uitschrijven bij de hogeschool of 

universiteit. Dit doe je via studielink of bij 
de opleiding zelf.

•  Zet je studiefinanciering stop. Geef de 
datum van uitschrijving door aan DUO.

•  Zet je OV stop. Dit kun je doen bij de 
ophaalautomaat. Doe dit op tijd anders kan 
het je veel geld kosten.

•  Check of je collegegeld kunt terugkrijgen. 
Informeer hiernaar bij jouw opleiding.

 Ga je opnieuw kiezen? Geef  
 je zelf de tijd en de ruimte  
 om veel ervaring op te doen.

HERORIËNTEREN
Als je het stoppen met je opleiding een 
plek hebt kunnen geven, kun je daarna weer 
vooruit gaan kijken. Wil je weer studeren? 
Hoe ga je een opleiding kiezen die écht 
bij je past? Je kunt de fases van het keuze-
proces uit hoofdstuk 5 als leidraad nemen 

voor jouw onderzoek. En onthoud: het opdoen 
van ervaringen is ontzettend belangrijk bij het 
maken van keuzes zoals een studiekeuze. Geef 
jezelf dus de tijd en ruimte om dingen uit te 
proberen.

OPNIEUW KIEZEN
En hoe weet je zeker dat je deze keer wél goed 
kiest? Precies: dat weet je niet. Onthoud: de 
verkeerde keuze bestaat niet. Of iets bij je past, 
ontdek je als je het gewoon doet.

BEGELEIDING
Merk je dat je het lastig vindt zelfstandig 
opnieuw een keuze te maken? Onderzoek of je 
hier hulp bij kunt krijgen. Er zijn verschillende 
organisaties die je hier graag bij begeleiden. In 
het volgende hoofdstuk vertellen we je meer 
over de hulp die wij je vanuit Intermijn kunnen 
bieden. 

 De verkeerde keuze bestaat.  
niet. Of iets bij je past, ontdek.  

 je als je het gewoon doet..

Jannes  
Cohen
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Jannes Cohen begreep nooit waarom 
studenten stopten met hun studie. Tot 
het hem zelf overkwam. “Ik was goed in 
technische vakken en koos daarom voor 
Werktuigbouwkunde. Maar gaandeweg 
de opleiding kwam ik erachter dat ik 
de passie voor het vak mis. Ook in 
sociaal opzicht had ik mijn plek nog 
niet helemaal gevonden. De studen-
tenverenging in die stad bleek niet mijn 
ding. Na flink wat twijfel besloot ik te 
stoppen.” Jannes zocht begeleiding 
en oriënteerde zich opnieuw op zijn 
studiekeuze. Hij ging met professionals 
in gesprek en liep bij verschillende 
organisaties een dagje mee. Met veel 
enthousiasme studeert hij nu aan de 
Hogere Hotelschool in Amsterdam.



Tijdens het groepsprogramma van drie maanden 
verdiep je je in je persoonlijke ontwikkeling. Wie 
ben ik? Wat zijn mijn kwaliteiten en interesses? Wat 
motiveert mij? Op welke manier leer ik het beste? 
En natuurlijk: welke opleidingen passen daarbij?  

Werkbezoeken, gastsprekers, coaching en diverse 
workshops maken onderdeel uit van het programma. 
Tijdens het programma bereid je je ook op 
een praktische manier voor op het studeren; je 
ontwikkelt studievaardigheden, leert beslissingen 
nemen en je leert omgaan met twijfels. 
Het resultaat van het programma? Meer zelfkennis, 
zelfvertrouwen en een gefundeerde studiekeuze. 

Naast het groepsprogramma kun je bij Intermijn ook 
een-op-een-studiekeuzecoaching volgen.

Het studiekeuzeprogramma van Intermijn is 
ontwikkeld voor studenten die zich (opnieuw) 
willen oriënteren op hun vervolgopleiding. 
Onze visie? Kiezen kun je leren. 

11.     Het studiekeuzeprogramma 
van Intermijn Noud 

Smeman
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Noud Smeman stopte met zijn studie en 
wilde zijn volgende studiekeuze anders 
aanpakken. Hij volgde het studiekeuze-
programma 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 leren hoe ik een volgende keuze 
anders aan kon pakken. 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 waar nodig, maar 
stimuleerden me vooral om zelf 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 goed wat ik wil en dat 
geeft een doel om naar toe te werken!”



•  Ben je benieuwd wat Intermijn nog meer voor jou kan 
betekenen?

•  Ben je als ouder benieuwd wat Intermijn voor jouw kind 
kan betekenen?

•  Ben je als professional  benieuwd wat Intermijn voor 
jouw leerlingen/studenten/organisatie kan betekenen?

We komen graag met je in contact!

Intermijn
Oudegracht 294
3511 NX Utrecht
030 22 72 345

info@intermijn.nl
www.intermijn.nl

          facebook.com/Intermijn

          instagram.com/intermijn

          linkedin.com/company/intermijn

Loth van Veen schreef deze 

whitepaper. Zij richtte in 2013 

Intermijn op. Intermijn is expert 

als het gaat om generatie Z, 

keuzes maken en de manier 

waarop ouders en professionals 

hierin kunnen begeleiden. 
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