
De studenten die worden geciteerd in dit artikel, werden door de auteur geïnterviewd over de wijze 
waarop ze tot hun studiekeuze zijn gekomen. 

 
 
Voorlichtingsdagen in beeld 
 
Voorlichtingsdagen: de opleidingen zetten hun beste beentje voor. De leerling kijkt rond, laat alle 
informatie op zich af komen en stelt de vragen die zijn voorbereid. 
Op een voorlichtingsdag is veel informatie beschikbaar en doet de leerling veel indrukken op.Welke 
informatie blijft hangen en waardoor wordt dat bepaald?  
 
Leonie wilde eigenlijk filosofie gaan studeren. Op aandringen van haar moeder keek ze ook bij 
psychologie. Op een van de voorlichtingsdagen hoorde ze: “Je kunt bijvoorbeeld psychologie goed 
combineren met een minor filosofie”. In de hersenen van Leonie werd de verbinding gelegd: de 
keuze was gemaakt. 
 
Selectief geheugen 
Op een voorlichtingsdag worden leerlingen overstelpt met een grote hoeveelheid nieuwe informatie. 
Daaruit maakt het geheugen een keuze.”Het selecteren van informatie gebeurt voor het grootste 
gedeelte onbewust. Dingen die belangrijk lijken of waardoor de aandacht getrokken wordt, komen 
in het geheugen terecht. Informatie die past bij wat al in ons geheugen zat, is gemakkelijker op te 
bergen en komt daardoor eerder binnen.”1 
 
Niet verwonderlijk dat het voorbeeld filosofie 'bleef hangen' bij Leonie. Wie weet heeft de 
voorlichter wel een opsomming van voorbeelden gegeven! De informatie waarop deze keuze werd 
gebaseerd, was niet de meest diepgravende. Maar de informatie in de studiegids van het eerste vak 
van de minor filosofie, had Leonie op dat moment misschien niet veel wijzer gemaakt. Omdat het 
geheugen selecteert op basis van herkenning, is het moeilijk om volledig nieuwe informatie op 
waarde te schatten, zoals het voorbeeld van de tekst uit de studiegids laat zien. 
Leonie heeft geen last van haar destijds haar selectieve geheugen: ze studeert met veel plezier en 
succes psychologie. 
 
Illustratie 
In een eerste blok zal het rechtvaardigheidsbegrip van John Rawls centraal staan. Dit vormt de spil van hedendaagse 
debatten over de normatieve rechtvaardiging van de liberale democratie. In het tweede blok over macht wordt eerst een 
algemene introductie gegeven tot enkele machtsbegrippen in de hedendaagse filosofie, en vervolgens nader ingegaan 
op de discussies over Michel Foucaults visie op macht. Daarbij zijn vooral teksten geselecteerd over de relatie tussen 
macht en normativiteit. In het derde blok over democratie wordt de deliberatieve democratie zoals die is geïntroduceerd 
door Jürgen Habermas vergeleken met meer op conflict en/of democratische praktijken georiënteerde visies. De vraag 
zal centraal staan hoe in de verschillende visies op democratie de relatie tussen (delibereren over) rechtvaardigheid en 
macht gethematiseerd wordt. 

Beschrijving van het eerste vak uit de minor filosofie 

 
Vervormen van informatie 
Een van de dingen die gebeurt bij het opnemen van nieuwe informatie is: het veranderen van de 
vorm van de informatie. De informatie wordt in een vorm gegoten die goed past bij kennis die al 
aanwezig is. Dit maakt het makkelijker de informatie op te slaan (te onthouden) en later ook weer 
terug te vinden. Bij het ‘vervormen van informatie’ kennen mensen voorkeuren. Een mooi 
voorbeeld hiervan is het onthouden van telefoonnummers: de een deelt een nummer op 1 cijfers van 
2, de ander maakt eenheden van 3. Wanneer hetzelfde telefoonnummer door beide personen wordt 
uitgesproken in de vorm waarin het wordt onthouden, vraagt het een denkstap van de ander om het 
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telefoonnummer te herkennen. <hier desgewenst een cartoon bij plaatsen, ter illustratie: Marieke’s 
telefoonnummer is toch 06 345 894 25. O? Ik dacht 06 34 58 94 25!> 
 
De invloed van sfeer en personen 

Voor leerlingen maakt het veel uit door wie de informatie gegeven wordt. Informatie die door 
studenten wordt gegeven doorgaans als betrouwbaarder ervaren door leerlingen dan informatie van 
medewerkers van een opleiding. Dit kan dus van invloed zijn op de manier waarop de leerling 
informatie onthoud. In dit geval wordt de ‘vormverandering’ bepaald door de persoon die de 
informatie geeft. Ook sfeer is een bepalende factor bij het opnemen van informatie.  
<suggestie: cartoon/foto van een leerling met een volwassene en van een leerling met een student. 
Beide voorlichters zeggen: ‘Als je het eerste half jaar goed doorkomt, heb je een goede kans van 
slagen bij deze opleiding’. Denkwolkje van de leerling bij de docent: ‘Ok, ik moet dus direct goed 
aan het werk. Zou ik me ook thuis voelen bij deze opleiding?. Denkwolkje van de leerling bij 
student: ‘Dit lijkt me echt een leuke opleiding, goeie sfeer, leuke mensen!’’> 
 
Openheid en nieuwsgierigheid 
Om er voor te zorgen dat de hersenen informatie kunnen verwerken, is openheid en 
nieuwsgierigheid nodig. Leerlingen die al hun hele leven lang weten dat ze bijvoorbeeld 
geneeskunde willen studeren zijn selectief in de informatie die ze opnemen. Soms dringen details 
van de opleiding niet door, terwijl de lotingsprocedure 'gedroomd' kan worden. De gerichtheid op 
‘de droom-studie’ maakt het moeilijker objectief  informatie te verzamelen. Bijna alle informatie 
neemt direct de vorm ‘O leuk, dat wil ik echt’ aan. Voor het opnemen van informatie over mogelijke 
alternatieven, is de leerling vaak op dat moment niet open en nieuwsgierig genoeg.  
Denise bekent achteraf: “Ïk heb ook jaren lopen hopen dat ik naar het conservatorium kon. Ik was te 
eigenwijs om verder te kijken.....Nu ik wat ouder ben merk ik wel dat ik niet naar het 
conservatorium had gewild……Je moet echt heel goed zijn, ik pas niet in dat wereldje …..Ik 
speelde in een bandje, dat kost heel veel tijd en ik vind het leuker als het gewoon hobby blijft. 
Bovendien moet je echt heel goed zijn wil je er een baan mee krijgen. Toch heb ik me jaren lopen 
doodstaren op conservatorium en daardoor ben ik ook heel laat begonnen met verder kijken.” 
 
Nick, masterstudent American Studies, vertelt dat hij in de vijfde en zesde klas met een aantal 
vrienden voorlichtingsdagen bezocht. Daar weet hij zich bar weinig van te herinneren. 
 “Ik ben wel naar de Studiebeurs geweest, toch een beetje met een instelling van ja...... ik weet het 
gewoon eigenlijk niet. Ik zie wel wat er op mijn pad komt. Op die manier ben ik ook Engels 
ingerold. Uiteindelijk heb ik gedacht: waar was ik goed in op de middelbare school; in Engels! Dus 
ben ik dat gewoon gaan doen. Er is weinig denkwerk in gaan zitten, hoewel dat misschien wel 
verstandiger was geweest.” 
 
Informatie en denkwerk 
Wat nemen leerlingen dan mee aan de overload aan informatie en indrukken op een 
vorlichtingsdag? Dijksterhuis2 laat zien dat het zeker niet zinloos is om een voorlichtingsdag te 
bezoeken. Ook al lukt het niet direct om de informatie die gegeven wordt op een goede manier te 
selecteren en op waarde te schatten, het onderbewuste neemt toch veel informatie op die vervolgens 
een rol kan spelen in de beslissing. Wanneer mensen echter gevraagd wordt naar die informatie, 
blijkt die niet bewust/in woorden uit te drukken. Wel kan er een gevoel zijn over de goede keuze of 
een beeld van de opleiding die kloppend blijkt te zijn.  
 
Leerlingen doen dus op voorlichtingsdagen een hoop indrukken op. Deze indrukken worden 
gekoppeld worden aan de beelden die ze al van een opleiding hadden. Vaak worden ze bevestigd in 
het beeld dat ze al hadden, zoals de leerling die geneeskunde wil doen. Wanneer het beeld te veel 
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afwijkt van wat de leerling al dacht van de opleiding, zal de leerling op zoek gaan naar andere 
mogelijkheden. 
Dijksterhuis raadt aan bij complexe keuzen om goed informatie te verzamelen, de informatie 
vervolgens een tijdje te laten 'sudderen', en tenslotte op een gekozen tijdstip de knoop door te 
hakken. Uit psychologisch onderzoek blijkt dat dát bij complexe keuzes tot een resultaat leidt 
waarmee de kiezer het meest tevreden is. 
Voor leerlingen en hun ouders kan zo'n 'marinade-periode' wat onbevredigend zijn. Tenslotte wil je 
ook je argumenten goed op een rijtje hebben.  
 
De voorbereiding en/of terugblik op de voorlichtingsdagen op school, kan daarom gebruikt worden 
om de beelden die zijn opgeslagen in het hoofd toch wat tastbaarder te maken. Dat geeft de leerling 
meer zicht op de eigen argumenten en biedt een voedingsbodem voor de informatie die op een 
voorlichtingsdag verkregen wordt. Weg met de lijstjes met verstandige vragen: help leerlingen 
zoeken naar informatie waar ze écht nieuwsgierig naar zijn! 
 
 
Voorbereiding op een bezoek aan voorlichtingsdagen 
 
Vooraf: 
vraag leerlingen een tekst mee te nemen over een opleiding waarin ze geïnteresseerd zijn (en evt. 
een voorlichting over gaan bezoeken). 
Hebt u er geen vertrouwen in dat de leerlingen zo'n tekst meenemen? Ga langs bij de decaan en 

haal een stapel folders of reserveer het computerlokaal! 

 

Tijdens de les: 
1. Leerlingen werken in 2-tallen.  

Als zich dat voordoet kunnen leerlingen met dezelfde interesse samenwerken. Leerlingen die echt 
geen interesse in een opleiding hebben kunnen in de oefening aansluiten bij een 2-tal. 

2. Leerlingen vertellen elkaar de naam van de opleiding die ze interessant vinden (let op: alleen 
de naam!) 

3. Beide leerlingen schrijven op een papiertje waar ze aan denken bij deze opleiding (max. een 
half A4-tje of een mindmap). Wat ze opschrijven hoeft niet waar te zijn! Het naast beelden 
van de opleiding ook om beelden van de sfeer. 

4. Uitwisseling van de papiertjes. De leerlingen lezen elkaars teksten/steekwoorden. Samen 
maken ze een lijst van woorden/begrippen die opvallen in hun eigen teksten. 

5. Vervolgens lezen ze de tekst over de opleiding. Hierbij gaan ze aan de slag met de volgende 
vragen: 

a. Welke woorden/begrippen van jullie gezamenlijke lijst kom je tegen in de tekst van de opleiding?  
b. Welke andere woorden/begrippen vallen je op die je zelf niet bedacht had? Wat vertellen deze 
woorden/begrippen je over de opleiding? 
c. Waar word je nieuwsgierig naar als je deze informatie leest over de opleiding? 
c. Formuleer 3 vragen die je op basis van deze vergelijking aan de opleiding zou willen stellen. 

6. Afrondend in de klas vragen: wie heeft nieuwe dingen ontdekt over de opleiding? Wat 
betekent dit voor hoe je bij de voorlichting gaat kijken? Met welke vragen ga je op pad? 
 

 
 
 


