Studiekeuze? Tien tips voor ouders
www.wageningenuniversity.nl/ouders

Tip 1 Bezoek de Open Dag en begin daar op tijd mee
Stimuleer uw zoon of dochter minimaal drie Open Dagen te bezoeken. Het is heel belangrijk
om opleidingen en opleidingsinstituten met elkaar te vergelijken. Veel (aanstaande)
studenten vinden het fijn als er een ouder meegaat. U kunt uw kind helpen met kritisch te
kijken naar de sfeer, de inhoud van de opleidingen, de begeleiding en de docenten. Begin op
tijd met het bezoeken van Open Dagen, uiterlijk als uw kind in de voor-eindexamenklas zit.
Tip 2 Vraag door
Is uw dochter/zoon al naar een meeloopdag geweest? De uitval is minder als aanstaande
studenten een instelling vaker bezocht hebben voordat ze met hun opleiding beginnen.
Ook is het zinvol eens (samen) naar een studiekeuzesite te kijken (bijvoorbeeld
www.studiekeuze123.nl). Vergelijk samen met uw kind verschillende opleidingen en
opleidingsinstituten.
Tip 3 Kwaliteit opleiding
Hoe is de kwaliteit van de opleiding? Hoe staat de opleiding bekend in de onderwijswereld
en bij werkgevers? Hoe tevreden zijn de studenten? Allemaal vragen die u op de Open Dag
kunt stellen… En kijk ook eens naar de Keuzegids. Daarin worden de opleidingen van alle
universiteiten en hbo’s met elkaar vergeleken. www.keuzegids.nl

Tip 4 Carrièreperspectief
Welk beroep gaat uw kind uitoefenen na de opleiding? Past dit bij uw zoon/dochter? Weet u
niet precies welke beroepen mogelijk zijn na een opleiding? Vraag er dan vooral naar op de
Open Dag.
Tip 5 Studeerbaarheid
Heeft uw kind veel of weinig begeleiding nodig van docenten en studieadviseurs? Hoe
is de verhouding docenten/studenten? Hoeveel uitval is er tijdens het eerste jaar? Kijk
bijvoorbeeld eens naar www.studiekeuze123.nl, ‘studie in cijfers’.
Tip 6 Werkvormen
Welke werkvormen zijn er bij de opleiding? Is er voldoende afwisseling? Zijn er veel
hoorcolleges of practica en zelfstudie? Hoeveel contacturen zijn er? Er zijn veel verschillen
tussen de universiteiten en opleidingen.
Tip 7 Leefomgeving
Hoe is de sfeer van de studentenstad? Kan uw zoon/dochter zich hier thuis voelen? Zijn er
voldoende mogelijkheden voor vrije tijd, sport, cultuur, sociale contacten? Iedereen heeft
‘dips’ tijdens zijn studententijd. Een goede sfeervolle omgeving is dan belangrijk en kan net
dat zetje geven om door te gaan. De introductieperiode is daarbij heel belangrijk.
Tip 8 Enthousiasme
Vindt uw kind de Open Dag of meeloopdag interessant? Is hij/zij enthousiast? Heeft hij/zij
leuke studenten gesproken? Voelt uw kind zich thuis bij de studenten die hij ontmoet heeft?
Als uw kind een klik voelt bij de studenten, de docenten en de inhoud van de opleiding is
het vast een goede keuze.
Tip 9 Mijn kind kan (nog) niet kiezen
Twijfelt uw zoon/dochter tussen een aantal opleidingen? Als opleidingen aan elkaar verwant
zijn is het soms nog mogelijk in het eerste jaar te switchen. En komt uw zoon/dochter er
helemaal niet uit? Dan is het misschien een goed idee een jaartje te gaan werken of te
reizen.
Tip 10 Verwennen mag
De meeste studenten hebben gewoon een heerlijke studententijd en alle vragen die u nu
misschien hebt, worden vanzelf opgelost. Uw zoon of dochter is volwassen en loopt niet
in zeven sloten tegelijk. Is er dan voor u helemaal geen taak meer? Jawel hoor, studenten
willen maar wat graag verwend worden als ze in het weekend, met grote rugzakken, naar
huis komen. En daarin past best uw halve voorraadkast, een paar borden die u niet meer
gebruikt… En de hamer die u niet meer terug kunt vinden? Die is via die route naar een
studentenkamer versleept.

Meer informatie op www.wageningenuniversity.nl/ouders
Blog voor ouders www.studiekeuzekind.nl
Al uw vragen kunt u mailen naar ouders@wur.nl

