Goed studieadvies gaat schooluitval tegen
SPIJKENISSE – De Nederlandse regering geeft jaarlijks maar liefst 5,6 miljard
uit aan schooluitval. Volgens studiecoach/consulent Anne Marijke de Graaf
maakt 20 tot 40 procent van de leerlingen in het beroepsonderwijs een verkeerde
keuze. ,,Kinderen kunnen niet zelfstandig een keuze maken voor een
beroepsopleiding. Uit onderzoek blijkt dat hersens van jongeren simpelweg nog
niet volgroeid zijn op dat moment. Ouders kennen hun kind het beste maar vaak
willen kinderen op die leeftijd van hen geen advies aannemen. Sommige
kinderen weten al van jongs af aan wat ze willen worden en gaan daar dan
helemaal voor. Maar kinderen die geen idee hebben wat ze kunnen of willen,
hebben daarin begeleiding nodig’’ aldus Anne Marijke. Anne Marijke start deze
maand een praktijk als studiecoach/consulent, een relatief onbekende functie.
Doorgaans is een studiecoach iemand die leerlingen begeleidt met hun studie en
huiswerk. Anne Marijke daarentegen, helpt de leerling om een bewustere keuze
voor een vervolg- of beroepsopleiding te maken. Ze kan daarbij putten uit een
jarenlange ervaring als lerares in het basisonderwijs alsmede zes jaar
werkervaring als studievoorlichter bij HBO. ,,Daarnaast ben ik
ervaringsdeskundige als moeder’’, lacht ze. Het valt Anne Marijke op dat er
over het algemeen weinig aan beroepenoriëntatie wordt gedaan. ,,Ik probeer de
leerling een luisterend oor te bieden en belicht hun keuze van alle kanten.
Daarnaast bekijken we samen ook wat de verdere consequenties zijn van een
bepaalde keuze voor een opleiding of studie, zoals bijvoorbeeld de gevolgen van
studeren in een andere stad of wat doe je als je uitgeloot wordt?.’’ Omdat veel
kinderen van zichzelf niet weten waarin hun kwaliteiten schuilen heeft Anne
Marijke diverse tools ontwikkeld om op een speelse manier te ontdekken waar
ze goed in zijn. ,,Ik ga altijd uit van datgene wat een kind wél kan, in plaats van
te benadrukken waar het niet goed in is’’, zegt ze.
Anne Marijke geeft onafhankelijke adviezen en heeft geen enkel belang bij een
bepaalde schoolkeuze. Voorop staat dat de leerling een opleiding kiest die past
en haalbaar is, met de minste kans op uitval door een verkeerde keuze. Tijdens
het coachingstraject wordt van de leerling verwacht zelf actief mee te denken en
onderzoeken waar zijn/haar passie en uitdaging voor een beroep ligt. De eind
-verantwoordelijkheid van keuzes maken blijft bij de leerling/ouder liggen.
In de toekomst wil Anne Marijke, naast de begeleiding van leerlingen, workshop
geven die de overgang van het voortgezet onderwijs naar het beroepsonderwijs
kan versoepelen. In het beroepsonderwijs wordt een ander werk/leerhouding van
de student gevraagd, deze vaardigheden kun je leren en verder ontwikkelen.
Anne Marijke de Graaf organiseert op dinsdag 21 april vanaf 20.00 uur een
informatiebijeenkomst in de tijdelijke Bibliotheek aan de Breeweg in
Spijkenisse. De toegang is gratis. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via
info@righttrack4you.nl of via 06-40405091.
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