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HOE KIEZEN WE EIGENLIJK? 
(Kahneman, 2011; Schwartz, 2012)



system 1 system 2

Thinking fast & slow



system 1 system 2



system 1 system 2



system 1 system 2

Economie?



system 1 system 2

Okay… 
that'll 

do



Satisficers

Presentator
Presentatienotities
“



Maximizers



system 1 system 2

Economie? 
Wijsbegeerte?
Psychologie?



system 1 system 2

Voordelen



system 1 system 2

Nadelen



system 1 system 2

Toekomst



system 1 system 2

De beste
keuze? 



system 1 system 2

Even over 
denken



COGNITIVE BIASES
screw up your decisions



Confirmation bias



Conservatism bias



Information  bias



Overconfidence



Wat valt er te doen aan biases?

Presentator
Presentatienotities
Net gezien welke processen er in werking treden bij het maken van keuzes en welke biases er meespelen.  Hoe kunnen we er bewust mee omgaan?1, Kennis over interne keuzeprocessen, proactief weten dat er valkuilen/biases zijn2, Jezelf beter leren kennen om je te behoeden voor die biases



1. Kennis over interne processen en biases
bij maken van keuzes

2. Je keuzestrategie en denkfouten beter 
leren kennen



INHOUD

Opwarmer

1. Keuzestress en ontwikkeling

2. Keuzestrategieën

3. Valkuilen bij studiekeuze vanuit good pratices

4. Wat neem je mee?

En nu springen



Hoe kies jij?

1. Ga naar www.menti.com
2. Gebruik code 35 36 42

Presentator
Presentatienotities
De kennis hebben jullie net kort meegekregen.Volgende stap is dus ook even stilstaan bij wie jullie zijn en hoe jullie precies keuzes makenJullie zitten hier vandaag alvast om kennis te vergaren, kennis mee te nemen naar je leerlingen en studenten…om hen te helpen bij het kiezen.Maar hoe kiezen jullie zelf? Laten we jullie even in de spotlight zetten.- Wie zijn jullie?- Wie zijn hier de maximizers en satisficers?Ken je jezelf op vlak van keuzes maken en de mogelijke denkprocessen erachter?

https://www.mentimeter.com/app
http://www.menti.com/


Presentator
Presentatienotities
Voor het eerst enorme keuzevrijheid op vlak van onderwijs, wennen aan die vrijheid… tot 18 jaar verplicht onderwijs, vaak met zeer beperkte keuzemogelijkheden.  Soms schoolmoeheid, wil ik wel kiezen…Kiezen is inspanning leveren. Bijv. Inschatten van zichzelf, toekomst, context….is een must voor een goede keuze.Bron toevoegen ontwikkeling!



KEUZESTRESS?

Presentator
Presentatienotities
1, Proactief weten dat er valkuilen/biases zijn2, Jezelf beter leren kennen om je te behoeden voor de valkuilen 



Toekomst vormgeven = belangrijke ontwikkelingstaak 
adolescentie - volwassenheid

Na 18 jaar geen leerplicht, opeens enorme keuzevrijheid

Maar veel keuze maakt het kiezen toch eenvoudig?
- precies datgene kiezen wat je wil

- gevoel van autonomie en vrijheid

Presentator
Presentatienotities
Voor het eerst enorme keuzevrijheid op vlak van onderwijs of gaan werken, wennen aan die vrijheid… tot 18 jaar verplicht onderwijs, met verschillende mogelijkheden.  Soms schoolmoeheid, wil ik wel kiezen….sabbatjaar, kiezen uitstellen.Maar veel keuze maakt het toch eenvoudig?Kiezen is inspanning leveren. Bijv. Inschatten van zichzelf, toekomst, context….is een must voor een goede keuze.Bron toevoegen ontwikkeling! Erikson



Schwartz (2012): ‘coping with choice’
Helaas…grote keuzevrijheid (soms) ook negatief effect op mentale 
gezondheid en welbevinden! 

- verzamelen adequate en complete informatie moeilijker

- hoe meer opties, hoe hoger de standaard 

- DUS bij veel keuzevrijheid schijnbaar geen excuus voor falen mogelijk, 
imperfecte keuzes worden ervaren als ‘eigen schuld’

FOBO: Fear of better options
Demotivatie, stress, verlamd geraken, vluchten

Presentator
Presentatienotities
Studiekeuze krijgt veel gewicht in prestatiemaatschappijInschatten van zichzelf is belangrijkKeuzestress -> keuzevrijheid -> demotivatie, stress, verlamd gerakenEr is een link gevonden tussen het ‘excess of freedom’ en meer ontevredenheid, zelfs meer klinische depressie. Niet iedereen is even gevoelig voor het overaanbod aan keuzes.



KEUZESTRATEGIEËN?
(Schwartz, 2012)

Presentator
Presentatienotities
1, Proactief weten dat er valkuilen/biases zijn2, Jezelf beter leren kennen om je te behoeden voor de valkuilen 



Streven naar perfecte keuze

Blijven gedetailleerd zoeken, 
afwegen…. 

Zelfs na positieve uitkomst blijft er 
ontevredenheid

Kiezen kan welbevinden verlagen

Kiezen blijft verliezen.

Maximizers Satisficers

 ‘Goed genoeg –strategie’

Niet alle mogelijke informatie nodig. 

Elke keuze kan waardevol zijn en iets 
opleveren. 

Kiezen is je welbevinden verhogen!

Falen in kiezen is onmogelijk! 

Presentator
Presentatienotities
In eerste deel kwamen maximizers en satisficers aan bod. Hier plaatsen we alles eens op een continuüm: niet of maximizers of satisficers.Laat ons eens kijken naar onze manier van kiezen?2 manieren van omgaan met keuze: maximizers en satisficersMaximizers kunnen gekenmerkt worden door Actieve fa: blijven zoeken naar perfectie uit angst om verkeerd te kiezen/te falen passieve faalangst: of keuze blijven uitstellen uit angst om verkeerd te kiezen 



Jongeren:
- Zelfconcept nog volop in ontwikkeling
- FOBO: fear op better options
- FOMO: fear of missing out
- FOBE: fear of being excluded

Keuze maken die past bij wie JIJ bent, wat JIJ interessant 
vindt, wat JIJ goed kan = uitdaging!

Maximizers Satisficers

Presentator
Presentatienotities
In eerste deel kwamen maximizers en satisficers aan bod. Hier plaatsen we alles eens op een continuüm: niet of maximizers of satisficers.Laat ons eens kijken naar onze manier van kiezen?2 manieren van omgaan met keuze: maximizers en satisficersMaximizers kunnen gekenmerkt worden door Actieve fa: blijven zoeken naar perfectie uit angst om verkeerd te kiezen/te falen passieve faalangst: of keuze blijven uitstellen uit angst om verkeerd te kiezen 



VALKUILEN VANUIT 
GOOD PRACTICES

Presentator
Presentatienotities
1, Proactief weten dat er valkuilen/biases zijn2, Jezelf beter leren kennen om je te behoeden voor de valkuilen 



Maximizers Satisficers

Actieve faalangst

Passieve faalangst 
(onzichtbaar)

Onrealistisch zelfbeeld

Passieve faalangst 
(zichtbaar)

Presentator
Presentatienotities
In eerste deel kwamen maximizers en satisficers aan bod. Hier plaatsen we alles eens op een continuüm: niet of maximizers of satisficers.Laat ons eens kijken naar onze manier van kiezen?2 manieren van omgaan met keuze: maximizers en satisficersMaximizers kunnen gekenmerkt worden door Actieve fa: blijven zoeken naar perfectie uit angst om verkeerd te kiezen/te falen passieve faalangst: of keuze blijven uitstellen uit angst om verkeerd te kiezen 



FAALANGST: ALGEMENE KENMERKEN

 Hoge inschatting risico op “falen” in beslissingsproces 

 Falen weegt zwaar door in zelfconcept (voelen en denken over zz)

 Grote angst voor negatieve beoordeling/teleurstelling van 
anderen

 Fouten maken voelt als mislukking, leren uit fouten ondenkbaar

Presentator
Presentatienotities
Vertrouwen minder in eigen mogelijkheden en stellen zich afhankelijk op naar buitenwereld toe daardoor.Denken irrationeelDenkfouten, vanuit angst irrationeel denkenVastzetten IDBlik naar buiten, standaard van anderen (hoog)Eigen hoge standaardenFaalangst kan overal aan vasthangenConfirmation en information bias



ACTIEVE FAALANGST
ANGST VOOR TEKORTSCHIETEN IN STUDIEKEUZE

 Hoge (zelfopgelegde) standaarden, gekenmerkt door 
overdreven inzet

 Zoeken erg naar houvast, zekerheden m.b.t. hun capaciteiten

 Niet kunnen loslaten van keuzeproces

 Op korte termijn gevoel van controle, op lange termijn 
overspoeld door angstklachten/blokkeren

Presentator
Presentatienotities
Willen teveel ballen in de lucht houden, alles onder controle hebben, voorspelbaarheidVertrouwen minder in eigen mogelijkheden en stellen zich afhankelijk op naar buitenwereld toe daardoor.Denken irrationeelTypische gedachten/denkfoutenHoge (zelfopgelegde) standaardenSchatten hun risico op “falen” in het beslissingsproces hoog inAngst voor negatieve beoordeling/teleurstelling van anderenFouten maken voelt aan als een mislukking, leren uit fouten ondenkbaarFalen weegt zwaar door in hoe ze naar zichzelf kijkenTypische gevoelensAngstSnel stress ervarenOnzekerheid moeilijk kunnen verdragenHulpeloosheid, hopeloosheidTypische gedragingenPleasen AfhankelijkheidOngeduldBlijven zoeken Piekeren Twijfelen



ACTIEVE FAALANGST
Mogelijke uitingsvormen:

 Zich verliezen in piekeren – en bijgevolg geen actie (‘piekeraar’)
Bv.: al bezig zijn met slagen/niet-slagen nog voor keuze gemaakt is

 Blijven twijfelen (‘eeuwige twijfelaar’)
Bv.: alle verwachtingen omgeving willen waarmaken (pleasen) waardoor 
blijvende twijfel

 Perfectionisme als ph-trek kan faalangst versterken (‘perfectionist’)
Bv.: geloven in 1 perfecte keuze voor zowel nu als de toekomst

Presentator
Presentatienotities
Vertrouwen minder in eigen mogelijkheden en stellen zich afhankelijk op naar buitenwereld toe daardoor.Denken irrationeel bv. dat anderen perfecte keuze maakten en zij niet, dat zij als enige twijfels hebben over keuze, dat ze alles ineens perfect moeten kunnen,…Typische gevoelensAngstSnel stress ervarenOnzekerheid moeilijk kunnen verdragenHulpeloosheid, hopeloosheidTypische gedragingenPleasen AfhankelijkheidOngeduldBlijven zoeken Piekeren Twijfelen



Casus: Emma, Grieks-Latijn, durft niet kiezen

Zichtbaar: 
Goede schoolresultaten, veel interesses, goede studiehouding. 
Al veel tijd aan studiekeuzeproces, maar kan knoop niet doorhakken. Twijfelt 
tussen ingenieurswetenschappen (architectuur), interieurvormgeving, geneeskunde, 
psychologie..en misschien ook kinesitherapie.

Onzichtbaar: 
Denkt al erg gedetailleerd na over mogelijkheden buitenlandse stage in Master, 
welke jobs, welk soort collega’s, ga ik een team kunnen leiden, in welke stad, 
combinatie met toekomstig gezin... Laat zich erg beïnvloeden door ouders die een 
succesvolle carrière hebben in combi met gezin. 
Loopt vast in angst. Wil goede strategische keuze maken, maar verliest daarbij 
hier-en-nu & gevoel uit het oog. 
Wil omgeving niet belasten met keuzeproces, wil niet teleurstellen.

Presentator
Presentatienotities
Vertrouwen minder in eigen mogelijkheden en stellen zich afhankelijk op naar buitenwereld toe daardoor.Denken irrationeelTypische gedachten/denkfoutenHoge (zelfopgelegde) standaardenSchatten hun risico op “falen” in het beslissingsproces hoog inAngst voor negatieve beoordeling/teleurstelling van anderenFouten maken voelt aan als een mislukking, leren uit fouten ondenkbaarFalen weegt zwaar door in hoe ze naar zichzelf kijkenTypische gevoelensAngstSnel stress ervarenOnzekerheid moeilijk kunnen verdragenHulpeloosheid, hopeloosheidTypische gedragingenPleasen AfhankelijkheidOngeduldBlijven zoeken Piekeren Twijfelen



Casus: Emma, Grieks-Latijn, durft niet kiezen

In gesprek:

 Motivatie 5 keuze opleidingen bevraagd: hoe daartoe gekomen? 

 Grote focus op inwinnen van praktische info en detail: hoe gevoel 
meer toelaten, betrekken? Durven dromen! 

 Grote focus op (verre) toekomst: hoe meer op hier-en-nu? 
Gedachten uitdagen. Van rampscenario’s naar mogelijkheden. 
Diploma is geen strop.

 Normaliseren

Presentator
Presentatienotities
Opgegroeid in financieel moeilijke omstandigheden. Als eerste in familie naar hoger onderwijs (pionier). Keuze Bedrijfsmanagement. Gehoopte resultaten blijven uit.Onzichtbaar: Wens goed te verdienen: voor eigen toekomst en die van ouders. Belang werkgelegenheid. Vader ziet toekomstige job voor zoon... Verwachtingen familie versterken motivatie. Negatieve resultaten: verwarring. Loslaten huidige keuze lijkt onmogelijk.Vertrouwen minder in eigen mogelijkheden en stellen zich afhankelijk op naar buitenwereld toe daardoor.Denken irrationeelTypische gedachten/denkfoutenHoge (zelfopgelegde) standaardenSchatten hun risico op “falen” in het beslissingsproces hoog inAngst voor negatieve beoordeling/teleurstelling van anderenFouten maken voelt aan als een mislukking, leren uit fouten ondenkbaarFalen weegt zwaar door in hoe ze naar zichzelf kijkenTypische gevoelensAngstSnel stress ervarenOnzekerheid moeilijk kunnen verdragenHulpeloosheid, hopeloosheidTypische gedragingenPleasen AfhankelijkheidOngeduldBlijven zoeken Piekeren Twijfelen



Casus: Lies, net gestart in HO, voelt zich verloren
Zichtbaar:
Vooropleiding We-Wi, ‘veilige’ keuze gemaakt voor Toegepaste Psychologie. 
Ouders benieuwd of ze een klik voelt, betrokken. Lies vlucht in feesten in het 
weekend, vliegt om het minst uit tegen ouders.

Onzichtbaar: 
Voelt in 1e week niet het enthousiasme zoals ex-klasgenoten. Ervaart op kot 
gaan als grote sprong (Hasselt-Antwerpen). Voelt zich eenzaam en heeft moeite 
met overgang SOHO. 
Twijfelt aan studiekeuze, omwille van niet kunnen antwoorden op vraag ouders. 
Wil niet uitvliegen tegen ouders, voelt zich schuldig, maar wil hen niet 
teleurstellen. Wil aan omgeving perfecte keuze kunnen bevestigen. 

Presentator
Presentatienotities
Vertrouwen minder in eigen mogelijkheden en stellen zich afhankelijk op naar buitenwereld toe daardoor.Denken irrationeelTypische gedachten/denkfoutenHoge (zelfopgelegde) standaardenSchatten hun risico op “falen” in het beslissingsproces hoog inAngst voor negatieve beoordeling/teleurstelling van anderenFouten maken voelt aan als een mislukking, leren uit fouten ondenkbaarFalen weegt zwaar door in hoe ze naar zichzelf kijkenTypische gevoelensAngstSnel stress ervarenOnzekerheid moeilijk kunnen verdragenHulpeloosheid, hopeloosheidTypische gedragingenPleasen AfhankelijkheidOngeduldBlijven zoeken Piekeren Twijfelen



Casus: Lies, net gestart in HO, voelt zich verloren

In gesprek:

 Inzicht in oorzaak uitvliegen tegen ouders en vluchten. Gewenste 
situatie bevragen? Eerste stap?

 Eenzaamheid, SOHO bespreekbaar gemaakt. Erkenning voor 
gevoel daarrond, normaliseren.

 Opluchting na gesprek ouders, inzicht dat ook ex-klasgenoten 
nog wat zoekende, ruimte om te ervaren dat bepaalde vakken 
écht heel leuk zijn, binding met opleiding durven aangaan, sprong 
SOHO meer durven nemen. 

Presentator
Presentatienotities
Opgegroeid in financieel moeilijke omstandigheden. Als eerste in familie naar hoger onderwijs (pionier). Keuze Bedrijfsmanagement. Gehoopte resultaten blijven uit.Onzichtbaar: Wens goed te verdienen: voor eigen toekomst en die van ouders. Belang werkgelegenheid. Vader ziet toekomstige job voor zoon... Verwachtingen familie versterken motivatie. Negatieve resultaten: verwarring. Loslaten huidige keuze lijkt onmogelijk.Vertrouwen minder in eigen mogelijkheden en stellen zich afhankelijk op naar buitenwereld toe daardoor.Denken irrationeelTypische gedachten/denkfoutenHoge (zelfopgelegde) standaardenSchatten hun risico op “falen” in het beslissingsproces hoog inAngst voor negatieve beoordeling/teleurstelling van anderenFouten maken voelt aan als een mislukking, leren uit fouten ondenkbaarFalen weegt zwaar door in hoe ze naar zichzelf kijkenTypische gevoelensAngstSnel stress ervarenOnzekerheid moeilijk kunnen verdragenHulpeloosheid, hopeloosheidTypische gedragingenPleasen AfhankelijkheidOngeduldBlijven zoeken Piekeren Twijfelen



PASSIEVE FAALANGST
ANGST VOOR TEKORTSCHIETEN IN STUDIEKEUZE

 Hoge (zelfopgelegde) standaarden, gemaskeerd door 
vermijdingsgedrag

 Vermijden elke confrontatie en inschatting van hun capaciteiten

 Overschatten tijd die nog rest om studiekeuze te maken

 Niet kiezen = geen verkeerde keuze maken

 Op korte termijn geeft vermijding “relief”, op lange termijn meer 
spanning-stress en/of blokkeren

Presentator
Presentatienotities
Vastzetten IDBlik naar buiten, standaard van anderen (hoog)Eigen hoge standaardenFaalangst kan overal aan vasthangen



Casus: Jeroen, net 2 weken gestart in HO

Zichtbaar: Succesvolle broers HO, betrokken ouders. Uitstel keuze, veel 
gamen en uitgaan. In augustus ouders ongeduldig! 

Onzichtbaar: 
- Perceptie: keuze voor rest van leven (benauwend), minstens zo goed als 
broers. Onzeker over zichzelf, veel piekeren over toekomst.

- Zoekstrategie: stuurloos zoeken op onderwijskiezer, geen duidelijk 
beeld van zichzelf, beginnen elimineren.  Eind aug snelle, veilige brede 
keuze. 

 Na 2 lesweken gesprek, opleiding voelt niet OK. 

Presentator
Presentatienotities
Door erkenning voor emoties en spanning, ruimte om na te denken over de situatie.Samen  probleemanalyse maken.  Waar denk jij dat het vast loopt? Welke strategieën? Wat werkt en wat niet? Wat nodig voor een keuze? Hoe kijk je naar een keuze en zie je andere mogelijkheden? Veilige keuze = ook soort uitstelgedragInzicht geven in huidig vastlopen, zo weer grip krijgen op situatie.  Samen zoeken naar hoe volgende eerste stap eruit kan zien. 



Casus: Jeroen, net 2 weken gestart in HO

In gesprek: 

 Erkenning voor emoties, stress, poging tot oplossing… 

 Kijk op zichzelf? 

 Patroon blootgelegd: niet-efficiënt zoeken – huidige ervaring 
versterken (faal)angst voor toekomst

Presentator
Presentatienotities
Door erkenning voor emoties en spanning, ruimte om na te denken over de situatie.Samen  probleemanalyse maken.  Waar denk jij dat het vast loopt? Welke strategieën? Wat werkt en wat niet? Wat nodig voor een keuze? Hoe kijk je naar een keuze en zie je andere mogelijkheden? Veilige keuze = ook soort uitstelgedragInzicht geven in huidig vastlopen, zo weer grip krijgen op situatie.  Samen zoeken naar hoe volgende eerste stap eruit kan zien. 



ONREALISTISCH ZELFBEELD
 Komen niet tot zelfverheldering (door vermijding)

 Identificeren zich met onrealistisch (fantasie)beeld van een 
job/toekomst

 Enkel oog voor perfecte job, opleiding/vakken niet onderzoeken

 Streven naar studiekeuze die door omgeving als hoog wordt 
aangeschreven/hoog aanzien

 Op korte termijn geeft onrealistische keuze een “boost”, op lange 
termijn vastlopen in zichzelf, ontgoocheling,…

Presentator
Presentatienotities
Vastzetten IDBlik naar buiten, standaard van anderen (hoog)Eigen hoge standaardenFaalangst kan overal aan vasthangenOverconfidence bias 



ONREALISTISCH ZELFBEELD
Mogelijke uitingsvormen:

 Passionele kiezer
Bv. al droom van de kindertijd: leraar worden. Andere opties niet 
onderzoeken.

 Prestigieuze kiezer
Bv. hoog aangeschreven opleiding, zoals rechten, erg gewaardeerd door 
naaste omgeving. Keuze gebaseerd op eerder oppervlakkige info, grote 
extrinsieke motivatie.

Presentator
Presentatienotities
Vastzetten IDBlik naar buiten, standaard van anderen (hoog)Eigen hoge standaardenFaalangst kan overal aan vasthangenOverconfidence bias 



Casus Koen: prille start, negatieve feedback in eerste lesweken

Zichtbaar: 
Opgegroeid in financieel moeilijke omstandigheden. Als eerste in familie 
naar hoger onderwijs (pionier). Keuze Bedrijfsmanagement. Gehoopte 
resultaten blijven uit.

Onzichtbaar: 

Wens goed te verdienen: voor eigen toekomst en die van ouders. Belang 
werkgelegenheid. Vader ziet toekomstige job voor zoon... Verwachtingen 
familie versterken motivatie. 

Negatieve resultaten: verwarring. Loslaten huidige keuze lijkt onmogelijk.

Presentator
Presentatienotities
Door erkenning voor emoties en spanning, ruimte om na te denken over de situatie.Samen  probleemanalyse maken.  Wat doet de feedback met jou? Hoe ga je ermee om? Kan je ook terug verdergaan als het even moeilijk is, kan je er iets uit leren? Hoe tot studiekeuze gekomen? Belang van studie voor jezelf en het belang van studies voor omgeving? Schuilt er een zorg naar je omgeving in je studiekeuze? Kan je jezelf ontplooien met deze keuze en ook voldoende inzetten op jouw autonomie (eigen aan je ontwikkeling). Wat betekent het om dit niet te halen? Kan je je leven dan ook nog op een andere zinvolle manier vormgeven? Inzicht geven in huidig vastlopen, zo weer grip krijgen op situatie.  Samen zoeken naar hoe volgende eerste stap eruit kan zien. 



Casus Koen: prille start, negatieve feedback in eerste lesweken

In gesprek:

 Erkenning emoties en spanning. 

 Peilen naar betekenis studie en impact resultaten. 

 Hoe kijkt student naar zichzelf? Hoe tot deze keuze gekomen? Past 
opleiding bij waarden, vaardigheden en kennis? 

 Omgaan met mislukkingen: hoe?

Presentator
Presentatienotities
Door erkenning voor emoties en spanning, ruimte om na te denken over de situatie.Samen  probleemanalyse maken.  Wat doet de feedback met jou? Hoe ga je ermee om? Kan je ook terug verdergaan als het even moeilijk is, kan je er iets uit leren? Hoe tot studiekeuze gekomen? Belang van studie voor jezelf en het belang van studies voor omgeving? Schuilt er een zorg naar je omgeving in je studiekeuze? Kan je jezelf ontplooien met deze keuze en ook voldoende inzetten op jouw autonomie (eigen aan je ontwikkeling). Wat betekent het om dit niet te halen? Kan je je leven dan ook nog op een andere zinvolle manier vormgeven? Inzicht geven in huidig vastlopen, zo weer grip krijgen op situatie.  Samen zoeken naar hoe volgende eerste stap eruit kan zien. 



WAT NEEM JE MEE?



DUS EIGENLIJK…

….kan je ooit helemaal zeker zijn van je keuze? - NEE

…moet toekomstige student leren zijn eigen ‘expert’ te worden -
ZELFVERHELDERING

…belangrijk om rol van de context te bevragen - KEUZE DOOR 
STUDENT ZELF

…is kiezen een noodzakelijke stap – REALITEITSTOETS



HOE KAN JE JONGEREN HIERBIJ ONDERSTEUNEN?
 Gelaagdheid van zichtbaar gedrag (valkuil) 
blootleggen, wat zit eronder?
Waarom uitstellen? Waarom blijven zoeken? Waarom zo vasthouden 
aan hoog aangeschreven studie?

 Niet meteen in storten in opleidingsaanbod, SID-ins, 
infodagen,… 

 Voldoende tijd voor oriëntatie & laten ontdekken hoe je 
denkt, keuzes maakt,…

 Normaliseren van valkuilen

Presentator
Presentatienotities
Wat maakt dat iemand in keuze blijft hangen, of niet bezig lijkt met studiekeuze of heel intuïtief lijkt te kiezen?Oplossingsgericht kijken en denkenLeerkracht, leerlingenbegeleider, studente



SAMENVATTEND
 Inkijk in je denk- en keuzestrategieën 

 Inkijk in mogelijke valkuilen 
 Iedereen heeft valkuilen (joepie, je bent normaal)
 Bewust van worden, ze herkennen en erover in gesprek gaan

 Keuze = startpunt
 Nieuwe keuzes zullen volgen: gedeeltelijk/helemaal bijsturen hoort erbij! 
 Het is niet alles of niets! 

 Leren uit teleurstellingen en mislukkingen! Teveel taboe over “foute” keuzes.

helpt om vooruit te geraken in het kiezen



WAT NEEM JE MEE?

Wat associeer jij met studiekeuze (1 woord)?

Ga naar www.menti.com

Gebruik code 16 59 87

https://www.mentimeter.com/s/433e3e7855edcbe99da4412db690916f/8ec37dccc6dd/edit
http://www.menti.com/
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“Kiezen is eenvoudig”

Presentator
Presentatienotities
ANNICKAls je jezelf kent en weet dat lastig proces is, dan wordt het springen eenvoudigerInfo meenemen naar je leerllingen
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