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'Interview je oma en je
buurman!'
'Studiekeuze zou gewoon een vak op school moeten
zijn', vindt Erik Maessen, studiekeuzeadviseur van
Studiekeuze.coach. Zo lang dat niet het geval is, zul je
het moeten doen met zijn tips.
HELEEN DE BRUIJN

Een onderwijsbeurs en open dagen bezoeken gebeurt meestal wel, ziet
Erik Maessen. ,,Het accent zou echter moeten liggen op onderzoek. Je
kind moet zichzelf en zijn of haar mogelijkheden onderzoeken.
Belangrijk voor een ouder is dat je naast je kind gaat staan en een
coachende rol aanneemt door vragen te stellen. In de dingen die
kinderen dagelijks doen, liggen hun talenten en vaardigheden
verborgen. Als ouder weet je al welke hobby's je kind heeft, welke sport
het leuk vindt, of het op school de ruzietjes sust of altijd opkomt voor
een broertje of zusje. Dat is belangrijk om te weten. Want steeds meer
wordt gekeken naar de zogenoemde 21st century skills: competenties
en vaardigheden als creatief denkvermogen, probleemoplossend
vermogen en sociale vaardigheden.''
Maak geen keuze voor je kind, stuur niet te veel in een bepaalde richting.
Let niet alléén op 'baangaranties' of toekomstperspectieven: bestaat die
baan over 15 jaar nog wel?
Blijft kiezen erg lastig? Investeer dan in een coach of een loopbaantest:
dat is altijd goedkoper dan een verkeerde studiekeuze.
Vraag na een paar dagen aan je kind wat het meest is blijven hangen,
wat indruk heeft gemaakt.
Beschouw het 'zelfonderzoek' als een soort 'handleiding' van je kind en
laat het daarmee naar open dagen en beurzen gaan.

Stimuleer je kind interviews te houden met oma, de buurvrouw, leraar
of sporttrainer. Uit hun antwoorden kun je al afleiden waar je goed in
bent.
Praat met je kind: waar ligt zijn/haar hart?
Begin op tijd, en op z'n laatst twee jaar voor het examenjaar, met
oriënteren. Start bij voorkeur al bij aanvang van de middelbare school.
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