
Oefening Oriënterende gespreksvoering 
 

Oriënterende gespreksvoering….helpt bij 

studiekeuze 

Sommige studenten die van studie wisselen blijken bij 

navraag de keuze voor de studie alléén te hebben 

gemaakt. ‘Het was toch anders dan ik dacht’ is dan 

een veel gehoorde reden om te stoppen. Een 

oriënterend gesprek met een student of professional 

over de inhoud van een studie of beroep helpt je om te 

bepalen of jouw beeld van de studie of het beroep 

aansluit bij de realiteit. Kun je niemand bedenken, 

vraag mensen in je omgeving om tips. 

 

Hoe pak je dit aan?  

 Over welke opleidingen of beroepen wil je 

informatie? Welke mensen of organisaties kun 

je bedenken die daar iets van kunnen weten? 

Maak een prioriteitenlijst en planning. 

 Stel per gesprek je wens/doel op. Zorg dat je dit 

kort en concreet (telefonisch of persoonlijk) 

kunt vertellen; oefen dit voordat je belt of langs 

gaat voor het maken van de afspraak.  

 Wat wil je precies vragen? Bereid dit goed voor. 

Vraag niets dat je makkelijk zelf kunt uitzoeken. 

 Zorg dat je er verzorgd uit ziet voor het 

gesprek. Kom op tijd en kom gemaakte 

afspraken na. 

 Ga zorgvuldig om met je contacten; ze maken 

tijd voor je vrij en/of zetten hun reputatie op het 

spel door jou in hun netwerk te introduceren. 

Houd ze eventueel op de hoogte van je besluit.  

 

Wie wil ik eerst spreken? 

Schrijf tenminste 3 namen / organisaties op (denk aan 

een docent, ouderejaars student, collega’s (stage), 

ouders van vrienden, bekenden). Spreek eerst af met 

bekende contacten voor voldoende oefening.  

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

Noteer je bevindingen en evt. tips na elk gesprek.  

 

 

 

Voorbeeldvragen ter inspiratie vind je hieronder: 

Uit onderzoek blijkt dat studenten 

‘het voeren van gesprekken’ 

het meest waardevol vinden  

in de oriëntatie naar studiekeuze! 

Het gaat hierbij om gesprekken 

met ouderejaars studenten of 

docenten van de beoogde studie, 

of met professionals die werken 

in de geambieerde functie of 

sector. 
 

 

“De broer van mijn vriendin 

studeert werktuigbouwkunde. Ik 

kon zijn boeken inzien. Daardoor 

kreeg ik gelijk een beter beeld 

van het niveau dat ik kon 

verwachten. Ook vertelde hij me 

meer over de keuzerichtingen 

na de opleiding. Ik denk dat ik het 

wel wil studeren.  
 

“De open dag was informatief 

maar ik kreeg uiteindelijk het 

meest een beeld van de studie en 

vooral ook van de vakken die ik 

zou krijgen, toen ik mijn 

buurmeisje sprak. Zij volgt zelf de 

opleiding tot facilitair manager en 

kon me precies vertellen wat me 

in de studie en stage te 

wachten stond als ik dat zou 

kiezen”.  
 

 

“Toen ik met de maatschappelijke 

werker gesproken had, was ik 

ineens veel wijzer. Ik merkte dat 

de cliëntengroep heel anders 

was dan ik me had voorgesteld. 

Ik vraag me nu af of ik nog wel 

maatschappelijk werker wil 

worden”. 
 

 

“Ik vond het heel verhelderend 

om een ochtend  te hebben 

meegelopen in een 

fysiotherapiepraktijk. De sfeer 

was redelijk zoals ik het me had 

voorgesteld. Ik denk dat ik me 

daar wel thuis ga voelen”. 



Voorbeeldvragen voor een oriënterend gesprek 

 

In gesprek met een student in het 3e of 4e studiejaar: 

Hoe is het niveau van de opleiding (in vergelijking met havo, vwo)?  

Hoe is de sfeer op deze opleiding? Hoe is de begeleiding? Hoe is het contact met de docenten? 

Welke vakken van deze opleiding zijn pittig? Boeiend? Theoretisch? Praktisch? 

Hoeveel contact/lesuren zijn er hoeveel tijd studeer je zelfstandig/thuis of in (werk)groepen? 

Kan ik boeken inkijken die gebruikt worden in de opleiding? (Spreken die mij aan?) 

Bij welke bedrijven vinden stages plaats? Hoe is de begeleiding? Welke werkzaamheden doe je als 

stagiair? Hoe kun je zelf je stage optimaal benutten / invullen?  

Hoe heeft je gesprekspartner zijn/haar studie gekozen? Wat werkte wel/niet in de studiekeuze? 

Hoe heeft je gesprekspartner de studie/stage aangepakt? En het zoeken naar passend werk? 

Welke persoonlijke kwaliteiten zijn nodig om deze opleiding goed te kunnen volgen? 

 

In gesprek met een professional: 

Hoe is (je gesprekspartner) aan deze baan gekomen? Werd dit beroep bewust gekozen?  

Hoe is de werkomgeving? (buiten/binnen, wisselende werkplek, werkstress, team/zelfstandig, 

reizen, e.d.) 

Wat zijn de hoofdtaken, kleine taken, detailtaken? Hoe verhouden de taken zich onderling?  

Hoe ziet een gemiddelde werkdag/-week eruit? Is er veel afwisseling? Structuur? Vrijheid?  

Met welke collega’s en/of afdelingen heeft men in deze functie te maken? 

Wat zijn de positieve, interessante en leuke kanten van het werk? (inhoudelijk) 

Wat zijn de voordelen van het werk (sfeer, vrijheid, zelfstandigheid, beloning, arbeidsvoorwaarden) 

Wat zijn de mindere kanten van het werk? (inhoud, omstandigheden, beloning, baanonzekerheid, 

sfeer) 

Welke doorgroeimogelijkheden zijn er in deze functie? (verbreding, verdieping) 

Welke werktijden zijn van toepassing? Wisselend? Onregelmatige diensten? 

Welke werkcultuur heerst er in deze branche? (informeel, hiërarchisch, commercieel, e.d.) Past dit 

bij mij? 

 

Informatie over de ‘ideale professional’: 

Welke kwaliteiten en persoonlijke eigenschappen zijn nodig voor deze functie? 

Welke opleidingen zijn vereist? Op welk niveau wordt er gewerkt? (vb: MBO, HBO, WO) 

Welke werkervaring is vereist voor dit werk?  

Zijn er specifieke fysieke of persoonlijkheidseisen van toepassing? (bv commercieel, 

dienstverlenend, stressbestendig, representatief). 

Wat zijn de verwachtingen en wensen over de arbeidsattitude van medewerkers? Over het niveau? 

 

Informatie over de arbeidsmarkt: 

Hoe groot is de kans dat ik een baan vind met een diploma in deze richting? 

Wat zijn mogelijke werkzaamheden/functies die ik kan doen met deze opleiding? 

Wat zijn mogelijke bedrijven/organisaties waar ik terecht zou kunnen komen? 

Wat is de werkcultuur in deze sector? (zakelijk, formeel, informeel, e.d.)  

Zijn mensen met (de betreffende) opleiding gewild bij werkgevers? Hoe is dat voor de toekomst? 

Wat zijn de doorgroeimogelijkheden binnen deze sector? (Vakinhoudelijk? Management? Beleid? 

E.d.) 

Wat ga ik ongeveer verdienen als ik deze opleiding kies (startsalaris)? Wat zijn evt. secundaire 

voorwaarden? 


