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Steeds jonger  
in een keurslijf

Van onderwijsprofiel aan het begin van de middelbare school tot vervolg-
opleiding en beroep: jongeren moeten steeds vroeger verantwoorde keuzes 
maken die hun toekomst bepalen. Dat levert stress op, angst en onzekerheid. En dat  
is doodzonde, blijkt uit een rondgang langs wetenschappers, docenten, ouders en studenten.  
‘Het is een opgeblazen idee dat je leven en loopbaan van één stap afhangen.’

Wat  w i l  i k
w o r d e n ?

Wat
ka n  i k?

wat  pa s t
b ij  m ij ?

n u ?  l at e r ?

W e l k e
v e rv o l g o p l e i d i n g ?

W o r d  i k  w e l
a a n g e n o m e n ?

wa a r  b eg in  i k
m e t  z o e k e n ?

W e l k e  va k k e n
pa s s e n  da a r b ij ?
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SPANNING EN ONZEKERHEID Dat kan prikkelbaar-

heid, piekeren, concentratieproblemen en aanhoudende 

vermoeidheid tot gevolg hebben. Zelfs depressie en burn-

out, bleek in 2013 al uit GGZ-rapportages. Pascal Cuijpers 

(41), leraar beeldende vorming en faalangstreductietrainer 

op een Limburgse middelbare school, herkent dit beeld: 

‘De leerlingen zijn met deze stress opgegroeid; er zijn nu 

zoveel opleidingen en richtingen, en de beslismomenten 

zijn er al vroeg. In groep 8 begint het al, dan moeten ze 

een richting kiezen die hun hele vervolgopleiding bepaalt. 

De mogelijkheden blijven zich daarna opstapelen, vaak 

zien ze door de bomen het bos niet meer. Met alle span-

ning en onzekerheid van dien.’

PERFECTE LEVENS Leerlingen die kampen met keuzes-

tress ontmoet Cuijpers ook in zijn faalangstreductie- 

trainingen. ‘Die hebben zich na een eindeloze zoektocht 

eindelijk aangemeld voor de “perfecte” vervolgstudie, 

maar moeten dan nog wel “eerst even” hun eindexamen 

halen. Dat kan zoveel stress opleveren, dat zij faalangstig 

worden.’ Maar er spelen meer factoren mee, benadrukt de 

docent: ‘Keuzestress, net als faalangst, heeft ook te maken 

met de prestatiemaatschappij waarin “alles kan en mag als 

je maar wilt”. En internet verhoogt de druk vanwege alle 

informatie die daarop te vinden is en de sociale media 

waarop scholieren elkaars zogenaamd perfecte levens 

kunnen volgen. Het grijpt allemaal in elkaar.’

MIJNENVELD Met dochters van 15 en 18, weet Patricia 

Lof (51) welke worsteling dat kan opleveren. Haar oudste, 

Eline, besloot na een lange zoektocht onlangs alsnog te 

switchen van vervolgopleiding en studeert nu aan het TIO 

Hotel & Eventmanagement. De jongste, Rosalie, is na een 

strenge selectie net toegelaten tot een grafische opleiding, 

mits ze volgende zomer slaagt voor haar vmbo-eindexa-

men. ‘Wat de druk op resultaten nog weer extra verhoogt’, 

weet Lof. Het zijn spannende tijden en ze ziet wat dat met 

haar dochters doet: ‘Zo jong nog eigenlijk worden ze al 

gedwongen om zo ongeveer hun levensdoel te bedenken. 

En dat uit zich, in ieder geval bij ons thuis, in ontwijk- en 

uitstel gedrag. Soms in een mijnenveld: dan is het onder-

werp “wat is je volgende stap en hoe zullen we dat uitvin-

den?” gewoon onbespreekbaar. Komt het toch ter sprake, 

dan ontploft er iemand.’ Dochter Eline (18), net veranderd 

van opleiding, kan zich er inmiddels niet meer zo druk 

over maken. ‘Achteraf denk ik dat ik best wat meer initia-

tief had kunnen nemen in het vinden van de juiste studie. 

Maar mijn ouders zijn nu eenmaal actief, dus die trokken 

me toch wel mee om rond te kijken. Mij kon dat toen 

gewoon nog niet zo boeien.’

INSPIRATIE VOLGENS PASCAL CUIJPERS
SCHOOL: CONNECT COLLEGE, ECHT (LIMBURG) WEBSITE: 
PASCALCUIJPERS.NL ARTIKEL: IK SCHREEF ONL ANGS OVER HE T 
NEGATIEVE IMAGO VAN HE T VMBO EN HOE WE HIER IE TS AAN 
KUNNEN DOEN LUISTER NOU EENS NAAR MIJ: ‘ONDERWIJS IS 
GEEN WEDSTRIJD. L ATEN WE ALSJEBLIEF T OPHOUDEN ME T HE T 
PROMOTEN VAN EXCELLENT GEDRAG, OP WELKE MANIER DAN OOK. 
HE T WERK T ONNODIG FAAL ANGST EN SPANNING IN DE HAND!’

SUPERMANPAK Ouders die hun kinderen laten merken 

dat ze er voor hen zijn en met hen meekijken, maar hen 

tegelijkertijd ook loslaten, juicht docent Cuijpers toe. ‘Al 

realiseer ik me tegelijkertijd hoe lastig dat moet zijn. Het 

liefst trek je als ouder je supermanpak aan om je kind voor 

alle onheil te beschermen. Maar uiteindelijk heeft nie-

mand daar baat bij, zeker het kind niet. Die moet zelf de 

voor- en nadelen van zijn keuzes leren ontdekken.’

Cuijpers drukt zijn leerlingen dan ook graag op het hart 

dat zij zich niet al op jonge leeftijd in een keurslijf hoeven 

te wringen. ‘Ik zeg hen altijd dat er meerdere mogelijkhe-

den zijn om ergens uit te komen en dat het heus goed 

komt.’ Zijn eigen verhaal is daarvan het beste voorbeeld: 

‘Als mavoleerling was ik totaal niet gemotiveerd. Ik kon 

vooral veel niet, behalve creatief bezig zijn. En de enige 

opleiding die me daarin trok was de Kunstacademie, een 

HBO. Daar had ik geen papieren voor.’ Hij verbeet zijn 

weerzin en behaalde een MBO-diploma die de weg vrij 

maakte voor de Kunstacademie. ‘Zodat daar, op mijn 21e, 

dan eindelijk mijn leven kon beginnen.’

RELAXTHEID Een simpele remedie tegen een veelkoppig 

monster als keuzestress lijkt er niet bestaan, concluderen 

de geïnterviewden. Al helpt het jongeren al een boel als 

zij– net als Cuijpers en gesteund door hun ouders en oplei-

ding – hun innerlijke drijfveren leren kennen. En met val-

len en opstaan mogen ontdekken welke keuzes daarbij 

passen. ‘Maar bovenal’, besluit hoogleraar Bransen, ‘wens 

ik hen relaxtheid toe. En het besef dat je leven niet van 

één stap afhangt. Het zou namelijk best kunnen dat je 

honderd foute keuzes nodig hebt om de 101e keer goed te 

kiezen.’

INSPIRATIE VOLGENS JAN BRANSEN
BOEK: WHEN BREATH BECOMES AIR, PAUL K AL ANITHI WEBSITE: BILDUNGNIJMEGEN.NL EN DECORRESPONDENT.NL BEDRIJF: 
MINISTERIEVANLEVEN.NL FILM: THE LEISURE SEEKER MUZIEK: VAN MORRISON LUISTER NOU EENS NAAR MIJ: ‘HOU EENS OP ME T 
KINDEREN TE BEHANDELEN ALSOF ZE “LIJDEND VOORWERP” ZIJN. GA EENS ME T ZE WANDELEN.’ ‘VERANDER EN GROEI MEE.’

PERMANENT PROCES VAN VALLEN EN OPSTAAN
Jan Bransen (59), hoogleraar Filosofie van de gedragswe-

tenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen, doet 

veel onderzoek naar de toegenomen keuzeplicht in de 

maatschappij en verwondert zich over de druk die er op 

jonge mensen wordt gelegd. ‘We doen onze kinderen 

bizarre dingen aan: we maken ze wijs dat ze goed moeten 

nadenken over hun opleiding alsof het een nu-of-nooit en 

alles-of-niets stap is. We geven hen het idee dat er geen 

ruimte is voor foute keuzes en dat vind ik een vergissing, 

waarachter weinig besef schuil gaat van wat een mensen-

leven eigenlijk is. Opgroeien, volwassen worden en je plek 

in de wereld vinden kun je niet eerst leren. Daar is geen 

diploma voor, dat is een permanent proces van vallen en 

opstaan.’

ZELF NADENKEN Moeder Patricia Lof gelooft ook wel 

dat jongeren gebaat zijn bij zelfredzaamheid, ook bij het 

nemen van opleidingstappen. ‘Als ouder ben je er natuur-

lijk niet in getraind om je kind hierin te begeleiden. Dus 

doe je wat je kunt en hoe het je goed dunkt. In mijn geval 

probeer ik zoveel mogelijk mee te denken, aan te dragen 

en de dialoog aan te gaan, desnoods in de auto, wanneer 

ze even geen kant op kunnen. Alles om er maar voor te 

zorgen dat ze vooral zélf gaan nadenken over wat bij hen 

past.’ 

w Ik zeg hen altijd dat er meerdere 
mogelijkheden zijn om ergens uit te 
komen en dat het heus goed komt.

at wil ik worden en wat kan ik?  
Welke vakken passen daarbij en welke 
vervolgopleiding daarna? Waar begin 

ik met zoeken in al het aanbod? En als 
ik dan kies, word ik daar wel 

aangenomen en wil ik het dan nog 
steeds? Het is maar een klein kijkje in 

de grabbelton aan knopen die 
jongeren al vroeg in hun ontwikkeling 

moeten doorhakken. Volgens een 
groot online onderzoek in 2016 van 

het tv-programma EenVandaag levert 
dat bij bijna de helft van de jongeren 

- in meer of mindere mate - 
keuzestress op. Vooral als het gaat om 
de studiekeuze. Sinds de invoering van 

het sociaal leenstelsel pakt een 
verkeerde beslissing immers duur uit, 

dus moet de gekozen studie in één 
keer goed zijn.
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