
Een opleiding kiezen is een lastig proces. Natuurlijk vooral voor de jong-volwassene die deze keuze maakt. 

Maar ook ouders zijn betrokken bij de studiekeuze van hun kind. Hoe kijken ouders terug op dit proces en hun 

rol hierbij?

Hierbij een aantal interviews met ouders die een kind hebben dat studeert op het hbo of wo. Doe uw voordeel 

met deze ervaringen en bedenk daarbij: ‘Geluk kent vele deuren’. 

Ouder een 
“Mijn zoon was ervan overtuigd dat hbo techniek voor hem de juiste keuze was. Andere open dagen bezoeken, was naar zijn 

mening dan ook niet nodig en een mbo opleiding werd met een enkele blik op de brochure afgekeurd. Nadat hij het laatste 

jaar van de havo over had gedaan, begon hij dan ook aan deze studie. Na een paar maanden bleek al dat hij te weinig inzet 

had en hij is toen gestopt met zijn studie. Hij heeft toen even een andere hbo studie overwogen, maar uiteindelijk besloten 

om te gaan werken in het vakgebied van zijn interesse. 

Van die paar jaar werken heeft hij gelukkig veel geleerd en is hij tot de conclusie gekomen dat hij met slechts een havodiplo-

ma niet veel verder gaat komen op de arbeidsmarkt. Hij heeft, nu al weer drie jaar geleden, een nieuwe studie opgepakt. Dit 

keer lijkt hij gelukkig beter op zijn plek te zitten. 

Achteraf gezien heb ik er spijt van dat ik hem niet heb meegesleept naar een open dag van mbo. Het is niet zeker te zeggen 

of hij dan wel serieus een mbo opleiding zou hebben overwogen, maar in ieder geval zou mij dit meer gemoedsrust hebben 

gegeven. 

Bovendien ben ik er achter gekomen dat het erg moeilijk is om als ouder je volwassen zoon structuur te geven. Alhoewel mijn 

zoon deze structuur nog wel nodig had, wilde hij die van mij niet krijgen. Gelukkig krijgt hij op zijn huidige opleiding veel be-

geleiding van de studiebegeleiders.”

Ouders van studenten



Ouder twee
“Toen mijn zoon net was begonnen aan zijn studie aan de universiteit, kampte hij met 

enkele persoonlijke problemen. Dit belemmerde hem in zijn studievoortgang en hij 

heeft er toen voor gekozen om eerst deze problemen aan te pakken. 

Hij is begonnen aan een baan op mbo niveau en heeft zich van daaruit opgewerkt 

naar een baan op hbo niveau. Een paar jaar later heeft hij zijn studie weer opgepakt 

en is toen werk en studie gaan combineren. Deze studie heeft hij met goede cijfers 

afgerond en daarna is hij verder gegaan met een universitaire master en binnenkort 

begint hij waarschijnlijk met zijn PhD. 

In principe is mijn zoon, zoals nu ook wel blijkt, een erg gemotiveerde student, en het 

enige wat hem in de weg stond waren zijn persoonlijke problemen. 

Ik ben ervan overtuigd dat dit vaker voorkomt en dat het voor jongeren ook erg be-

langrijk is om zich op persoonlijk vlak te ontwikkelen. Het draait namelijk in het leven 

niet alleen maar om studeren.”

Ouder drie
“Toen mijn dochter van de havo afkwam, twijfelde zij erg tussen twee redelijk ver-

schillende studies. De keuze die ze tenslotte maakte, bleek toch de verkeerde, maar 

omdat ze besloot om haar propedeuse af te ronden, kon ze na dit eerste jaar meteen 

beginnen aan een andere opleiding. Hier blijkt ze op haar plek te zitten en inmiddels 

heeft ze naast haar opleiding ook al een baan. 

Waar ik het tijdens haar studiekeuze ook veel over heb gehad is de baan die bij een 

bepaalde studie hoort. Alhoewel dit niet de allesoverheersende factor moet zijn in je 

studiekeuze, is het wel van belang om je te realiseren welke mogelijkheden er zijn en 

wat je dus uiteindelijk kunt worden. 

Een andere tip die ik wil meegeven is dat het erg belangrijk is voor jongeren om zelf 

te ontdekken wat ze willen en natuurlijk kun je hier als ouder in begeleiden, maar 

probeer vooral niet in een bepaalde richting te pushen.”

Ouder vier
“We zijn beiden arts en we merkten dat onze dochter ook graag dokter wou worden. 

Ze speelde altijd al met haar poppen en wilde hen van allerlei kwalen genezen. De 

appel valt niet ver van de boom. Toen ze naar de basisschool ging hebben we haar 

naar muziekles gestuurd. Dat heeft haar veel geluk gebracht, de viool was haar lust en 

haar leven. Ze kon makkelijk leren, en dat was maar goed ook. Als ze kon ging ze viool 

spelen, dat was interessanter dan school. Na het gymnasium ging ze geneeskunde stu-

deren. Zelf heeft ze het nog wel over het conservatorium gehad. Dat hebben we haar 

ontraden, je kunt daar toch niet echt je brood mee verdienen? De viool is nog steeds 

haar grote passie. Toch, als ik haar zie worstelen met haar opleiding, en als ik zie hoe 

ze opbloeit als ze viool speelt, dan twijfel ik nog wel eens aan ons advies van toen. 

Hebben we hier wel goed aan gedaan?”

Ouder vijf
“Aan het begin van het laatste jaar van de middelbare school had onze dochter nog niet echt een idee wat ze wilde gaan 

doen, al waren er een aantal studies die haar wel trokken. We hebben haar daarom gestimuleerd om vooral alle open dagen 

van die verschillende studies te bezoeken om zo een idee te krijgen van wat deze studies werkelijk inhielden. Uiteindelijk vie-

len die studies hierdoor allemaal af en kwam er een andere studie in beeld, en heeft ze ervoor gekozen om dit te gaan doen. 

Door de studie heen zijn er vaak twijfels geweest of dit inderdaad wel datgene was dat ze leuk vond en of er wellicht niet an-

dere studies waren die toch leuker waren. Toch is ze nu al bezig in haar vierde jaar, deels doordat we vaak met haar hebben 

besproken dat er aan iedere opleiding nadelen kleven. Het belangrijkste is dat de richting past bij je passie. Je blijft je hele 

leven bijleren, maar heb je een ‘papiertje’ dan zijn er gewoon veel meer mogelijkheden. Iedere student moet zo nu en dan 

‘door de zure appel’ heen bijten, dat hoort nu eenmaal bij het leven. We vonden dat ze nu echt een studie af moest maken. 

Ze is tenslotte volwassen en moet haar verantwoordelijkheid pakken. Zo’n opleiding kost gewoon veel geld, niet alleen aan 

haar en aan ons, maar ook de maatschappij draagt bij aan haar opleiding.”

Meer interviews met ouders van studerende kinderen vindt u op
www.wageningenuniversity.nl/ouders


