
 

Afspraak met de studieadviseur Psychologie 
Wat kan het doel zijn van een gesprek? 

 
Top tien van: 
1. Studie- en planningstips 
2. Informatie over regelingen en evt. uitzonderingen bespreken 
3. Regelmatig evalueren studievoortgang (ook voor ‘peptalk’ of ‘stok achter de deur’) 
4. Twijfel over studiekeuze 
5. Bespreken van studie- en/of persoonlijke problemen 
6. Doorverwijzen naar andere deskundigen of naar trainingen voor studenten 
7. Aanpassingen voor studenten met een handicap of persoonlijke omstandigheden (doorverwijzen naar 

fonds voor extra studiebeurs) 
8. De studie gaat me gemakkelijk af en ik zoek meer uitdaging? 
9. Begeleiding bij keuzes (specialisatie, keuzevakken, tijdsindeling) 
10. Reflectie: stilstaan bij waarmee je bezig bent, bijvoorbeeld op studiegebied of bij werkveldoriëntatie. 
 
Maar ook…: 
• Signaleren van problemen  
• Voorbereiden verzoek aan examencommissie 
• ‘Dingen op een rijtje zetten’ 
• Bemiddeling bij conflicten. 
 
Tip 1:  
Twijfel je of jouw vraag of probleem wel iets voor de studieadviseur 
is? Mail van tevoren even kort je vraag. 
 
Tip 2: 
Bedenk vooraf wat jouw voornaamste doel is voor de afspraak. Wat 
wil je weten/ vragen of wat zijn je grootste zorgen? Bijvoorbeeld: “Ik 
kan thuis niet goed studeren want ik pieker over mijn zieke broertje” 
of “Ik denk dat ik het nooit zal leren om presentaties te geven” of 
“Als ik mijn BSA niet haal, wat moet ik dan doen?”. Zo kun je de 
studieadviseur beter duidelijk maken waar jij mee zit. 
 
Tip 3: 
Heb je een hele praktische vraag? Surf dan eerst door de informatie 
op de Studentportal of in de Studiegids: hier vind je antwoorden op 
veelgestelde studentvragen. Ook vind je er alle regels en roosters. 

 

 
Na de afspraak: 
Er is niet altijd een pasklare oplossing en meestal moet je zelf aan de slag om iets te veranderen, maar de 
studieadviseur helpt je graag met een passend en realistisch advies.  
Resultaat van je eerste afspraak kan bijvoorbeeld zijn: antwoord op je vraag, doorverwijzing, stof tot 
nadenken, inzicht in de situatie, een coachingstraject met jouw persoonlijke doelen als leidraad of een 
bijgestelde studieplanning. 
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https://portal.ru.nl/group/student_psychology/home
http://www.ru.nl/studiegids/socsci/bachelor/psychologie/

