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KARSTEN LEMMENS
BRUSSEL  | In de onderwijswe

reld is het gevecht om de nieuwste
lichting  studenten  in  alle  hevig
heid  losgebarsten.  De  komende
weekends proberen ze op tal van
infodagen  zo  veel  mogelijk  mid
delbaar afgestudeerden te verlei
den om er volgend academiejaar
hun verdere opleiding aan te vat
ten.

Studenten  moeten  niet  alleen
kiezen  tussen  verschillende  on
derwijsinstellingen,  ze  moeten
ook  nog  hun  weg  vinden  in  de
tientallen studierichtingen die er
worden aangeboden.

Jobzekerheid?
Waar houden jongeren best re

kening mee wanneer ze die keuze
maken? Niet elke studierichting is
immers  even  jobzeker.  In  het
Schoolverlatersrapport,  een  jaar
lijkse publicatie van VDAB, wordt
opgelijst  hoezeer  opleidingen
aansluiting vinden op de arbeids
markt en hoeveel procent van de
afgestudeerden  in  een  richting
het jaar later nog steeds werkloos
is.

De  conclusies  zijn  steeds  de
zelfde: wetenschappelijke STEM
richtingen  (science,  technology,
engineering,  mathematics)  en
zorgopleidingen scoren goed.

‘Zachtere’  en  meer  artistieke
richtingen  doen  het  al  een  pak
minder (zie grafiek). Audiovisuele
en  beeldende  kunsten,  bijvoor
beeld, bengelt al verschillende ja
ren onderaan het lijstje.

Al is het nog maar de vraag of
studenten met die cijfers rekening
moeten houden. Bij experts staan
de  neuzen  in  dezelfde  richting:
neem  tewerkstellingscijfers  mee
in de afweging, maar laat bovenal
je hart beslissen.
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Zorgopleidingen en 
STEMrichtingen 
bieden het meest 
jobzekerheid. 
Artistieke 
richtingen minder

Afgelopen weekend gooiden hogescholen en universiteiten de deuren open
voor hun infodagen. Maar welke studie kiest een student het best?

‘Doe wat je graag doet en  dan kom je er wel’
Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen
met hogere opleiding (2015)
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Audiovisuele en beeldende kunst (167)
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Theater– en filmwetenschappen (34)

Fysica (29)

Industriële wet.: industrieel ontwerpen (21)

Godgeleerdheid en godsdienstwet. (24)
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Verpleegkunde en vroedkunde  (116)

Tandheelkunde (91)

Ingenieurswet.: elektrotechniek (72)

Ingenieurswetenschappen: energie (47)

Biowetenschappen: voedingsindustrie (37)
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Audiovisuele technieken: film, TV en video (30)

Pop- en rockmuziek (32)

Modetechnologie (28)

Audiovisuele kunsten (39)

Sport en bewegen (27)
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Landschaps- en tuinarchitectuur (53)

Medische beeldvorming (51)

Optiek en optometrie (22)

Orthopedie (20)

Verpleegkunde (1.540)
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‘Doe wat je graag doet en  dan kom je er wel’

‘Het doel van onderwijs is jon
geren  tot  sterke  burgers  te  vor
men, niet alleen hen naar de ar
beidsmarkt  te  leiden’,  zegt  Fons
Leroy, topman van de VDAB.

‘Jongeren  moeten  doordachte
keuzes  maken.  Ons  Schoolverla
tersrapport wil hen helpen zich te
informeren over de perspectieven
die studies bieden op de arbeids
markt. Maar de bachelor en mas
teropleidingen  garanderen  dat
perspectief vandaag al, ongeacht
de exacte studiekeuze. Het is eer
der  de  ongekwalificeerde  uit
stroom die het probleem is.’

‘En  ja,  sommige  richtingen
hebben het wat moeilijker, maar
meestal vinden die studenten ook
wel  een  job.  Neem  audiovisuele
kunsten:  het  audiovisuele  wordt
almaar  belangrijker  in  pakweg
marketing.  Schoolverlaters  kun
nen dus ook daar aan de slag.’

‘Eigenlijk  hebben  we  vandaag
mensen nodig die, ongeacht hun
studierichting,  het  DNA  hebben
om  mee  te  kunnen  in  onze  snel
veranderende wereld vol robotise
ring en digitalisering. Technische
skills volstaan daarbij niet langer:
je moet ook generieke skills heb
ben  zoals  communicatieve  vaar
digheden,  in  teamverband  kun
nen werken, holistisch en multi
disciplinair actief zijn.’

‘We zullen op de arbeidsmarkt
altijd  specialisten  nodig  hebben,
maar  ze  zullen  in  staat  moeten
zijn om buiten hun hokjes te tre
den en met anderen samen te wer
ken  om  antwoorden  te  formule
ren op de uitdagingen waar onze
samenleving voor staat.’

‘Mijn raad: kies bewust, maar
laat de goesting primeren. Dat is
de  allerbelangrijkste  motivator.’
(kls)

DE VDABTOPMAN

‘Onderwijs moet niet 
alleen tot een job leiden’

‘Een  student  moet  jobkansen
meenemen  in  zijn  studiekeuze,
maar  dat  mag  niet  doorslagge
vend zijn’, zegt Oesoonderwijsex
pert Dirk Van Damme. ‘Onze ar
beidsmarkt is immers enorm mo
biel. 40 procent van de hogeropge
leiden zal na vijf jaar niet meer ac
tief zijn binnen de sector of het be
roep  waarvoor  ze  zijn  opgeleid.
Qualifications  mismatch,  heet
dat.’

‘Vandaag  kan  je  onmogelijk
zeggen  hoe  de  arbeidsmarkt  er
over vier  tot  zes  jaar zal uitzien.
Jobs komen erbij en verdwijnen.
Informatie die een achttienjarige
krijgt, kan al irrelevant zijn wan
neer  hij  over  enkele  jaren  afstu
deert. Al blijven de grote tenden
sen natuurlijk overeind. Zo zal er
een  grote  behoefte  blijven  in  de
zorg en het onderwijs. Ook zal er
nood zijn aan technici en STEM
beroepen.  Maar  veel  specifieker
kan je daar niet in worden.’

‘Ik  denk  dat  een  student  best
een studie kiest waar hij goed in
is. Als je ergens goed in bent, dan
kom je er sowieso wel. Ik ben te
gen het  type denken dat  je geen
filosofie  mag  studeren  omdat  er
geen arbeidsmarkt voor zou zijn.
Zo werken er ontzettend veel filo
sofen  in de  ICT. En enkele  jaren
geleden  rekruteerden  banken
leerkrachten omdat zij skills had
den die ze misten.’

‘Mensen hebben te vaak schrik
dat  ze  met  een  bepaalde  studie
richting niet aan de bak zullen ko
men. Vaak zijn de opleidingen zelf
ook te eng gedefinieerd. We heb
ben  nood  aan  algemene,  brede,
transversale  competenties.  Om
dat opleidingen vandaag  te vaak
eng  gedefinieerd  zijn,  verplicht
men  mensen  om  te  kiezen.  Dat
maakt ze panisch. Mochten oplei
dingen  breder  zijn,  dan  zouden
mensen er veel relaxter mee om
gaan.’ (kls)

DE OESOONDERWIJSEXPERT

‘Ze vrezen te vaak niet aan 
de bak te zullen komen’

‘Voor  mij  is  het  belangrijkste
criterium  dat  je  doet  waar  je  je
goed  bij  voelt.  Dat  je  het  graag
doet. Dan zal je er ook makkelijker
komen’,  zegt  Katrien  Fauville,
studietrajectbegeleidster  aan het
RITCS (Erasmushogeschool Brus
sel).  ‘Ouders zijn soms meer met
studiekeuze bezig dan de studen
ten  zelf.  Soms  zijn  er  studenten
waarvan de ouders zeggen dat ze
eerst een  “echte” opleiding moe
ten  volgen,  zoals  rechten.  Want
welke job zou je met een kunsten
diploma  kunnen  doen?  Achteraf
komen ze dan toch bij ons stude
ren, en zeggen ze dat ze die andere
opleiding eigenlijk tegen hun zin
hebben gevolgd.’

‘Voor  velen  is  het  een  droom
om regisseur te worden. Maar wij
zullen hen nooit op voorhand ver
tellen dat ze Oscars zullen winnen
in  Hollywood.  Dat  is  niet  realis
tisch. Maar wat je ziet is dat stu
denten  starten  om  filmregisseur
te worden, en tijdens de opleiding
ontdekken  dat  tvmaken  hen  zo
veel beter ligt.’

‘Studenten  volgen  zo’n  oplei
ding uit ambitie en interesse. Op
voorhand weten ze vaak nog niet
wat ze er later mee willen doen.’

‘Je  moet  met  jobkansen  reke
ning houden, maar hecht er niet te
veel  gewicht  aan’,  zegt  Bart  De
jonghe  van  de  dienst  Studiead
vies  van  de  KU  Leuven.  ‘Als  je
rechten kiest met het oog op een
hoog  loon en een bedrijfswagen,
terwijl  je  er  eigenlijk  geen  goes
ting  in hebt, dan werkt dat niet.
Dan haak je sneller af.’

‘Je moet  je  eigen kompas  vol
gen, je eigen koers varen op basis
van je talenten. Dat is een betere
richtinggever dan werkzekerheid.
Als je een minder voor de hand lig
gende  richting  kiest,  iets  kunst
zinnigs  bijvoorbeeld,  zal  je  mis
schien harder moeten knokken. Je
moet dan beseffen dat je de eerste
jaren van je loopbaan niet veel zal
verdienen. Dat is soms de prijs die
je  moet  betalen  als  je  hart  daar
ligt.  En  als  je  je  hart  volgt,  dan
komt dat in veel gevallen ook wel
goed.’ (kls)

DE STUDIETRAJECTBEGELEIDER

‘Ouders zijn meer bezig met 
jobkansen dan jongeren zelf’

‘Ik zit in mijn laatste jaar televi
sie  aan  het  RITCS’,  zegt  Laura
Eyckman  (23).  ‘Ik  wilde  film
doen, maar gaandeweg werd dui
delijk dat ik ook goed in tv bleek
te zijn. Ik ben blij dat ik die rich
ting ben uitgegaan, want nu heb
ik  een  veel  gevarieerdere  oplei
ding. Ik kan proeven van andere
dingen dan fictie.’

‘Het  is nooit mijn ambitie ge
weest een richting te kiezen waar
van ik wist dat er veel jobs in zijn.
Ik vind het belangrijk te doen wat
ik graag doe. En dan land ik vast
wel op mijn pootjes. Mijn ouders
hebben me altijd in mijn keuze ge
steund.  Ik  koos  al  audiovisuele
vorming  toen  ik  16  was,  in  het
middelbaar.  Zij  voelden  ook  wel
dat dit iets is dat ik graag doe.’

‘Dit jaar studeer ik af. Er is dan
een jurymoment, waar mensen uit
de  professionele  wereld  worden
uitgenodigd. Soms mogen studen
ten dan hun project bij hen ver
derzetten. Maar daar mik ik niet
echt op. Ik zou ook nog graag rei
zen.’

‘Als  je doet wat  je graag doet,
zul je daar uiteindelijk het best in
worden’, zegt Frin Platteeuw, tot
voor  kort  student  Film  aan  het
RITCS en er nu verantwoordelijk
voor  communicatie.  ‘Kies  je  iets
dat je ding niet is, dan moet je het
op de arbeidsmarkt opnemen te
gen mensen die wel met hart en
ziel voor die richting hebben ge
kozen. Dan begin je met een ach
terstand.’

‘Veel mensen uit de opleiding
audiovisuele kunsten komen wel
degelijk terecht in die sector. Die
is groter dan je denkt, hoor. Kijk
maar naar hoe lang de eindgene
riek van een film is. Tijdens de op
leiding kom je ook in contact met
andere  dingen.  Dan  ontdek  je
plots van jezelf dat je documentai
re heel tof vindt, of zo.’

‘Als  18jarige  moet  je  nog  zo
veel ontdekken. Je kiest misschien
voor een onzekere keuze, maar dat
is ook een  levenskeuze. Het gaat
om verhalen zoeken. Grenzen ver
leggen. Onzekerheid is een mooie
grens om te verleggen.’  (kls)

DE STUDENT

‘Onzekerheid is een mooie 
grens om te verleggen’

‘Blanke mannen worden een bedreigde diersoort 
en zullen dubbel zo hard moeten werken’
JOHN ALLAN , ceo van de Britse supermarktketen Tesco, stelt dat vrouwen en minderheden 
worden bevoordeeld in het bedrijfsleven.
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