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Moeder en dochter winnen informatie over een studie in. FOTO JÖRGEN CARIS

’Ouders hebben veel
invloed op de keuze
van hun kind’
Hanne Obbink

Moeten ouders zich wel bemoeien met
de studiekeus van hun kind?
„Dat is de kwestie niet. Ze bemóei-
en zich er al mee. De toestroom van
ouders naar open dagen van oplei-
dingen is overweldigend, zozeer dat
ze aankomend studenten soms een
beetje wegdrukken. Ze hebben ook
echt invloed, blijkt uit onderzoek;
meer dan de helft van de eerstejaars
geeft aan dat ouders een belangrij-
ke rol hebben gespeeld bij hun stu-
diekeus.”

Maar al die ouders die hun kind een
bepaalde kant op pushen – dat wil
toch niemand?
„Nee. Daarom proberen we met dit
boekje de bemoeienis van ouders in
goede banen te leiden. Want ouders
hebben weliswaar invloed, maar
wie zegt dat dat een goede invloed
is? Ouders moeten eerst goed naar
zichzelf kijken, zich rekenschap ge-
ven van hun eigen waarden en nor-
men. Doen ze dat niet, dan dreigt
het gevaar dat ze hun wensen pro-

Studiekeuzegids

’Goed luisteren, niet te veel pushen’.
Vijf vragen aan Annemiek van Kessel,
een van de schrijfsters van de nieuwe
Studiekeuzegids.

Activiteiten naast je
studie doe je voor jezelf.
Moet de overheid dat
bekostigen?’

’Toen ik zes jaar was, leerde
mijn vader me schaken. Ik
ging naar een schaakclub

en werd steeds beter. Op mijn ne-
gende werd ik Nederlands kampi-
oen. Vanaf toen begon ik steeds va-
ker te trainen. Ook nu schaak ik
nog veel. In 2009 werd ik groot-
meester, vorig jaar heb ik deelgeno-
men aan het Nederlands kampioen-
schap en halverwege januari is er
weer een groot schaaktoernooi
waaraan ik deelneem.
Het jaar waarin ik grootmeester
werd, was eigenlijk een soort ’tus-
senjaar’. Ik wilde na mijn eindexa-
men heel graag Geneeskunde gaan
studeren, maar werd uitgeloot.
Toen heb ik me op het schaken ge-
stort. Het jaar daarop werd ik inge-
loot voor Geneeskunde in Leiden.
Door het Nederlands kampioen-
schap heb ik toen een geneeskunde-
vak moeten missen, waardoor ik
mijn propedeuse dat jaar niet haal-
de. Maar ik leer gelukkig redelijk
makkelijk, dus dat haal ik wel weer
in.
Als ik moet kiezen tussen mijn stu-
die en schaken, kies ik zeker voor
mijn studie. Ik wil verder met Ge-
neeskunde en mijn passie voor
schaken is niet zodanig groot dat ik
heel mijn leven ermee wil vullen.
Wel vind ik schaken heel belang-

rijk, omdat ik mezelf intellectueel
kan uitdagen op een andere manier
dan normaal. Naast studeren en
schaken vormt ook mijn studievere-
niging NSL een belangrijk deel van
mijn leven. Ik ben twee avonden in
de week op de sociëteit en in de ac-
quisitiecommissie van NSL houd ik
me bezig met de financiën. Ik vind
mijn lidmaatschap van NSL heel
waardevol en zou het niet willen
missen.
Door de geplande kabinetsbezuini-
gingen op het hoger onderwijs gaan
studenten denk ik wel meer naden-
ken over hun studie en nevenactivi-
teiten, omdat de tijdsdruk groter
wordt. Maar mensen die hun studie
serieus nemen, kunnen beide din-
gen prima combineren, wat mij be-
treft. Veel studenten gaan niet goed
om met de mogelijkheden die de
overheid hen nu biedt; ze vullen de
tijd die ze hebben niet altijd op met
nuttige dingen. Voor hen zijn de be-
zuinigingen nodig. De kostenbespa-
ringen leiden er echt niet toe dat
studenten niets meer naast hun stu-
die kunnen doen. Dit wordt mis-
schien lastiger, maar niet onmoge-
lijk. Studenten moeten hun verant-
woordelijkheden kennen. Naar
mijn mening ben je actief naast je
studie voor jezelf. De vraag is of de
overheid dat moet bekostigen.”

Wouter Spoelman (20) is tweedejaars student
geneeskunde aan de Universiteit Leiden. Daarnaast is
hij schaakgrootmeester en actief bij de Navigators
Studentenvereniging Leiden (NSL).
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jecteren op hun kinderen.
Als een kind het academisch niveau
aankan, maar toch niet naar de uni-
versiteit gaat, hebben veel ouders
de neiging dat jammer te vinden.
Net als wanneer een creatief kind
een studie kiest waarin die creatie-
ve kant niet wordt aangesproken.
Maar je moet als ouder erg oppas-
sen om wat je van je kind weet te
duiden. Je moet vooral luisteren.”

Zegt een doorsnee middelbare scholier
niet gewoon: ik zoek het zelf wel uit?
„Ik heb zelf een zoon en een doch-
ter en ik herken die reactie wel:
daar heb je háár weer. Dus bieden
we in ons boekje handvatten om in
gesprek te gaan zonder bemoei-
zucht. Maar ga niet met dit boekje
in de hand naast je kind zitten, zo
van: nou gaan we het er eens over
hebben. Doe het meer terloops, stel
vragen. Er zijn genoeg gelegenhe-
den om in te haken op iets waar een
kind mee bezig is. In feite is het
niets anders dan opvoeden.”

Uw boekje bevat persoonlijkheidstest-
jes, vaardighedentestjes en wat niet al.

Het is nogal een klus ...
„Dat hebben we ons gerealiseerd.
Het is ook niet de bedoeling dat je
dit boekje van A tot Z doorneemt.
Het is bedoeld om alles wat er is
overzichtelijk bij elkaar te brengen.
Want er is zoveel op de markt op dit
gebied, bijvoorbeeld op websites,
dat je vaak door de bomen het bos
niet meer ziet.”

En dus nóg maar een boekje. Wat is
daarvan de meerwaarde?
„Dat je als ouders veel weet van je
kind en dat je hem dus ook goed
kan helpen. Daarbij kan dit boekje
behulpzaam zijn. Niets ten nadele
van scholen, hoor. Maar wat leerlin-
gen daar aan studiekeuze doen, er-
varen ze vaak als nogal plichtmatig.
Zo van: o ja, ik moet nog even naar
school om een interessetestje te
doen, anders krijg ik m’n rapport
niet. Dat doen ze dan maar even,
lusteloos. Ouders kunnen wat toe-
voegen.”

Annemiek van Kessel & Marion van
Hoof, Studiekeuzegids. Uitgeverij Ange-
renstein, Arnhem. ISBN 9789085241478


