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Hulp bij jouw studiekeuze 
 

Tijdens je studie kan het voorkomen dat je gaat twijfelen over je studiekeuze. De studie is anders 

dan verwacht en/of studieresultaten vallen tegen. In geval van een negatief BSA moet je zelfs 

stoppen met je studie en moet je op zoek naar een alternatief. De wachttijd voor een intake bij de 

studiekeuze- en loopbaanadviseurs kan oplopen. Daarom hebben wij deze hand-out voor je 

gemaakt, zodat jij alvast in de tussentijd aan de slag kan met jouw studiekeuze. 

 

Ligt het aan de studie of aan wat anders?  
Twijfel over je studiekeuze kan diverse oorzaken hebben.  

Wanneer je de studie wel interessant en leuk vindt, maar de studieresultaten blijven uit, dan kan 

het liggen aan jouw manier van studeren of wijze van zelfmanagement. Ook kan twijfel liggen aan 

het feit dat je op dit moment even niet lekker in je vel zit. Binnen de afdeling Student Support 

worden er diverse trainingen gegeven waar je dan baat bij kan hebben. Kijk hier voor het aanbod.  

 

Stappenplan Studiekeuze: 
Het maken van een studiekeuze is een proces wat behoorlijk ingewikkeld kan zijn. Daarom 

hebben wij een aantal essentiële stappen voor je op een rij gezet. Met het doorlopen van deze 

stappen kun jij uiteindelijk een studie kiezen die goed bij je past. 

 

Stap 1: Breng je interesses in kaart. 

Ga na wat je allemaal leuk vindt om te doen en wat voor activiteiten je plezier en energie 

geven. Is dat bijvoorbeeld mensen helpen/adviseren/begeleiden of zaken tot op het bot 

uitpluizen? Vind je het leuk om achter een microscoop te zitten? Of houd je er meer van 

om in de natuur te zijn?  

Ga na wat je als kind al leuk vond om te doen. Bekijk dit van de leeftijdscategorie 4-8, 9-

12,13-nu en schrijf je interesses en activiteiten op. Wat zeggen deze activiteiten over jou? 

Is er een rode lijn te ontdekken? 

Stap 2: Waar ben je goed in? 

Breng je kwaliteiten in kaart. Waar ben je goed in? Je kan ook denken aan een eigen 

succesverhaal. Welke kwaliteiten komen daarin naar voren? Welke kwaliteiten zou je 

willen inzetten later? Wat gaat je van nature goed af? Omgang met mensen? Het schrijven 

van een betoog? Het maken van dingen? Vraag het ook aan familie en vrienden en noteer 

het. Ook of je meer een doener (HBO) of denker bent.  

Stap 3: Naar welke sectoren gaat je interesse uit? 

Opleidingen zijn gerangschikt in sectoren. Welke arbeidsgebieden en sectoren vind je 

interessant en sluiten aan op je profiel? Waar wordt jouw aandacht vaak naar toe 

getrokken. Waar zet je je nu al voor in? Dit zegt mogelijk al wat over de richting waar je 

interesse naar uitgaat.  

Je kan kiezen uit Economie, Recht, Gedrag en Maatschappij,  Gezondheidszorg, Natuur, 

Landbouw en natuurlijke omgeving. Techniek, Onderwijs of Taal en Cultuur. 

Stap 4: Hoe wil jij later van betekenis zijn? 

Dit is een wat moeilijkere vraag, maar wellicht kun je hier al iets over opschrijven. Wil je 

van betekenis zijn voor de planeet waarop we leven? Wil je van betekenis zijn voor mens 

of dier? Wat wil jij graag dat er door jouw inzet later veranderd, verbeterd of vooruitgaat? 

 

https://www.ru.nl/careerservice/student/aanbod-career-service-0/
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Stap 5: Bekijk de opleidingen die onder jouw sector(en) vallen in de Studiegids Hoger Onderwijs. 

Deze digitale gids bevat een beknopte beschrijving van alle hbo- en wo bachelor 

opleidingen in Nederland. Bekijk de sectoren waar je interesse naar uitgaat en noteer de 

opleidingen die je aanspreken.  

Ga naar: www.studie-beroepengids.nl 

Kies voor Studiegids Hoger Onderwijs (versie) 2021 

Log in met gebruikersnaam: Studiegids2021 

Wachtwoord: Studie21. 

Stap 6: Doe nader onderzoek naar mogelijk interessante opleidingen 

Verzamel meer informatie over voor jou interessante opleidingen via de website van de 

onderwijsinstelling. Hier vind je meer globale informatie over de opleiding, 

toelatingsvoorwaarden en carrièreperspectieven. 

Stap 7: Verdiep je in uitgebreide informatie over de inhoud van de vakken van de studies die nu 

nog op je lijst staan. 

Van bijna alle universitaire en hbo opleidingen zijn digitale studiegidsen gemaakt met een 

uitgebreide inhoudelijke beschrijving van de vakken. Zoek in deze gidsen de vak- of 

cursusbeschrijvingen. Deze geven de meeste informatie over de inhoud van de opleiding 

en de vorm van toetsing. Kijk niet alleen naar vakken van het eerste bachelor jaar, maar 

ook naar de vakken van het tweede en derde jaar, zodat je een goed beeld krijgt. 

De studiegidsen van de opleidingen aan de Radboud Universiteit vind je via 

www.ru.nl/studiegids. Zoek de faculteit en daarna opleiding van je keuze. 

Stap 8: Bezoek de universiteit of hbo-instelling 

Als het goed is heb je na het lezen van de studiegids een beter beeld gekregen van de studies 

die je nu nog interessant vindt. Wat we je sterk aanraden is om een dag mee te lopen bij de 

opleiding van je keuze of een dag te gaan proefstuderen. Je kunt dan vragen stellen over de 

inhoud, over de mogelijkheden na de studie en je krijgt een idee van/over je medestudenten. 

Voor het bijwonen van een proefstudeerdag of meeloopdag is het vaak wel vereist dat je een 

keer de bachelorvoorlichtingsdag hebt bezocht. 

 

Let op dat je je bij de keuze voor een studie je inschrijft vóór 1 mei. Heb je interesse in een 

opleiding met decentrale selectie, dan moet je aanmelding vóór 15 januari binnen zijn. Houd 

altijd een tweede studie achter de hand! 

 

 

Uitschrijven 
• Zijn er bijzondere omstandigheden? Neem altijd contact op met je studieadviseur en/of 

Studentendecaan. 

• Weet je zeker dat je wil stoppen met je studie? Meld het bij je studieadviseur en schrijf je dan 

uit voor de studie. 

• Ben je eerstejaars student en wil je stoppen met je studie? Lees hier meer over de 1 februari 

regeling. 

• Ben je een eerstejaars student die na 1 februari stopt met zijn/haar studie of hogerejaars? 

Lees dan hier verder. 

 

https://www.ru.nl/studenten/inschrijving/uitschrijven/uitschrijven-wilt-studeren/
https://www.ru.nl/studenten/inschrijving/uitschrijven/uitschrijven-wilt-studeren/
https://duo.nl/particulier/opleiding-stoppen-of-wijzigen/stoppen-in-je-eerste-jaar.jsp
https://duo.nl/particulier/opleiding-stoppen-of-wijzigen/stoppen-in-je-eerste-jaar.jsp
https://duo.nl/particulier/opleiding-stoppen-of-wijzigen/
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Webinar Studiekeuze: tips voor ouders 

 
 

 

Hulp bij studiekeuze 
Heb je meer vragen over dit onderwerp, of heb je een andere carrière vraag? Check dan de 

website of maak een afspraak met jouw Career Officer!  

 

https://cms.ru.nl/careerservice/contact/
https://www.youtube.com/embed/X0I3hApLGak?feature=oembed

