Tien tips voor
studiesucces

Hoe u uw kind kunt helpen
in het eerste studiejaar

Stimuleer uw zoon of dochter
een sport, studentenvereniging
of culturele activiteit te zoeken.

Tip 6 Iets naast de studie
Studeren moet ook leuk zijn. Een student die zich goed kan ontspannen, kan ook
beter studeren. Stimuleer uw zoon of dochter een sport, studentenvereniging of
culturele activiteit te zoeken. Er zijn veel mogelijkheden. Dat is ook goed voor het
sociale netwerk en om allerlei sociale vaardigheden te ontwikkelen.

Tip 7 Niet alles hoeft meteen goed te gaan
Het is fijn als een student netjes zijn studiepunten haalt, maar besef wel... niet alles
hoeft meteen goed te gaan. Vraag naar mogelijkheden om tentamens en projecten
in te halen. Denk wel aan het bindend studieadvies.

Tip 1 Begin op tijd
De beste manier om je eerste studiejaar te halen is een degelijk studiekeuzeproces.
Stimuleer uw kind op tijd te beginnen met het studiekeuzeproces, uiterlijk in het
vooreindexamenjaar. Stimuleer uw zoon of dochter verschillende Open Dagen en
meeloopdagen te bezoeken. Vraag door naar de ervaringen en help vergelijkingen
te maken tussen de verschillende opleidingen en opleidingsinstituten.

Tip 2 Schakel de netwerken in
Stimuleer uw kind veel te praten over zijn studiekeuze, met de decaan, mentor en
hun eigen vriendenkring. Laat hem ook met uw vrienden en bekenden praten over
hun beroep. Zo leert uw kind meer over zichzelf en ook over het beroepenveld. Laat
uw kind eens vertellen over zijn motivatie voor de opleiding van zijn keuze. Twijfel
is er altijd, maar is er een klik met de inhoud van de opleiding, de studenten en de
sfeer, dan is de keuze meestal goed.

Tip 3 Praat met studenten
Ouderejaars kunnen heel veel informatie geven aan aanstaande studenten. Zij
kunnen veel over de opleiding vertellen. Dat is nuttig tijdens het studiekeuzeproces
maar ook in het eerste studiejaar. Interviews met ouderejaars vindt u op
www.studiekeuzekind.nl. Het eerste jaar heeft een vast vakkenpakket maar later
is er meer keuzevrijheid. Verhalen van ouderejaars motiveren de student ook de
lastige vakken in het eerste jaar te volgen.

Tip 4 Wijs op de introductie
Tijdens de introductie ontmoet uw kind veel studenten, ook van andere opleidingen.
Dat maakt dat de student zich sneller thuis gaat voelen op de opleiding en in de
studentenstad. Een goed sociaal netwerk is belangrijk voor studiesucces. Studenten
helpen elkaar als het eens een keertje tegen zit. Bovendien zijn zij het eerste professionele netwerk van uw zoon of dochter. De introductie kun je echt niet missen.

Tip 5 Focus op de studie
Advies aan eerstejaars: Volg de colleges, doe de zelfstudie en maak de tentamens.
Leef gezond en regelmatig, zoek een leuke sport en eet gevarieerd. Doe vooral ook
iets naast de studie, word lid van een vereniging of club. Heel leuk en zinvol om in
het bestuur van een studiecommissie of vereniging te gaan, maar liever niet tijdens
het eerste jaar. Leg de focus op de studie.

Tip 8 De studieadviseur is de vraagbaak
Is de opleiding te zwaar of blijkt het toch niet de goede keuze te zijn… De student
kan dit het beste zo snel mogelijk bespreken met zijn studieadviseur. Ook als het
heel goed gaat en de opleiding misschien iets te makkelijk is, kan er in overleg met
de studieadviseur gekeken worden naar verdieping of verbreding.
Zijn er zaken waar de opleiding speciaal rekening mee moet houden? Zijn er belemmeringen of handicaps? De studentendecanen weten dit het liefst voor de opleiding
begint, dan kan er meteen naar oplossingen worden gezocht. Er zijn ook speciale
trainingen, bijvoorbeeld in studievaardigheid.

Tip 9 Planning
Hoe houdt uw kind overzicht? Denk dan niet alleen aan de studie maar ook aan
allerlei huishoudelijke dingen. Houdt uw kind rekening met de tijd die het kost om
op kamers te wonen? Veel studenten ontdekken nu pas hoeveel tijd het kost om te
koken, de administratie te doen, de kamer netjes te houden.. kortom.. ze ontdekken wat ouders zoal doen voor hun kind. Blijft uw kind nog even bij u wonen? Ook
reizen kost tijd. En lukt het uw kind zijn financiën goed te plannen?

Tip 10 Bent u vanaf nu overbodig?
Vrijwel alle studenten vinden de adviezen van hun ouder nuttig. Kom vooral ook op
bezoek bij uw kind, bekijk de onderwijsinstelling en de stad. Kondig uw bezoek wel
van tevoren aan, dat is beter voor uw gemoedsrust.

Meer over 10 tips voor studiesucces is te vinden op
www.wageningenuniversity.nl/ouders.
Ook op het blog www.studiekeuzekind.nl verschijnen 		
regelmatig tips voor studiesucces.

