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              Nieuw! De keuze problemen van uw leerling  of cliënt  razendsnel in beeld!     
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                                      Grafische weergave van de Studiekeuze  Inventarisatielijst.                           
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Te veel leerlingen komen voor hun studiekeuze te 
staan en hebben daarbij geen idee of zij op een 
verantwoorde wijze tot die keuze komen. Helaas 
tasten ook ouders en zelfs keuzebegeleiders op dit 
punt te veel in het duister. Geen wonder ook, kiezen 
voor een studie doe je meestal niet wanneer je er aan 
toe bent. Kiezen voor een studie doen leerlingen vaak 
omdat het op een bepaald moment niet anders kan. 
Helaas, maar wel de realiteit voor heel veel leerlingen 
op scholen voor voortgezet onderwijs. Omega advies & 
coaching is in dit gat gesprongen en biedt  met de 
Studiekeuze Inventarisatielijst  decanen en andere 
professionele begeleiders de helpende hand. 

De Studiekeuze Inventarisatielijst (SIL) heeft tot doel de uitgangspositie van de leerling te beschrijven  
voorafgaand aan het maken van een studiekeuze. De vragenlijst beoogt te meten hoe de leerling er  
in zijn ontwikkelingsproces voor staat als het gaat om het maken van een verantwoorde keuze. De  
vragenlijst kent in het huidige ontwikkelstadium 10 schalen. De schalen van de SIL  zijn ontleend aan 
zowel de praktijkervaringen van loopbaanprofessionals als aan relevante theoretische achtergronden. 
De SIL wil expliciet rekening houden met de moderne inzichten rondom de capaciteit van het onbewuste 
bij het nemen van belangrijke beslissingen (Ad Dijksterhuis, hoogleraar psychologie aan de Radboud 
Universiteit Nijmegen, 2004). Kern hiervan is dat onderzoek uitwijst dat bij het maken van complexe   
keuzes, degenen die dit op een manier doen waarbij zij ook hun onbewuste weten en voelen betrekken 
beter in staat blijken te kiezen, dan degenen die dit vooral rationeel doen. Eenvoudige beslissingen 
kunnen daarentegen weer makkelijker en beter met het verstand genomen worden. Dit betekent 
overigens niet dat bij ingewikkelde keuzes, zoals studie- en beroepskeuze, het verstand geen rol speelt. 
Met name het kritisch onderzoeken van wat het onbewuste als een keuze aangeeft is van groot belang. 
Alleen verstandelijk kiezen houdt het risico in dat die keuze uiteindelijk niet onvoldoende gedragen 
wordt door die persoon. Nieuw is ook de introductie van het begrip studie-identiteit, anders dan de 
bekende arbeidsidentiteit (Frans Meijers, 1995). De studie-identiteit ligt dichter bij het proces van 
studiekeuze. Het ontwikkelen van arbeidsidentiteit blijkt in de praktijk onvoldoende te slagen. 
  

De doelgroep voor de SIL bestaat uit leerlingen van 
de 4

e
  en  begin 5

e
 klas havo, 5

e
 en begin 6

e
 klas vwo. 

Ook voor  HBO en WO studenten in het 
propedeutisch jaar kan bij studiekeuzeproblemen 
deze vragenlijst gebruikt worden. De vragenlijst is 
bedoeld voor schooldecanen en andere 
keuzebegeleiders. Onderzocht wordt of deze 
vragenlijst ook voor het VMBO/MBO toepasbaar is 
of gemaakt kan worden. Op dit moment is de 
vragenlijst nog in een experimenteel stadium. De 
rapportage bevat een grafische weergave van de 
resultaten met uitleg, aandachtspunten en bijlage. 


