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Duurzaam
Het TijdelijkMuseumopent vrijdag in de
voormalige Shelltoren aan het IJ de deuren.
Tot 23 september is hier een expositie te zien
met opvallende kunstwerken en objecten die
refereren aan ‘de cultuur van duurzaam-
heid’. De tentoonstelling is voor kinderen
vanaf vier jaar.

www.tijdelijkmuseum.org
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Zouden pubers
graag lezen over
het benutten
vanhun talen-
ten om succes-
vol teworden?
Het valt te be-
twijfelen. Toch
biedtPuberpo-

wer een aardig overzicht in zaken
die belangrijk zijn voor pubers om
succesvol te zijn. Denk aan leer-
stijlen, energie opdoen en plan-
nen. In het hoofdstuk over aan-
dacht staan bijvoorbeeld tips voor
een betere concentratie: richt alle
aandacht op één ding en koppel
er een tijd aan. Zet dan allemo-
bieltjes en onlineverbindingen
uit. Onderbreek opkomende ge-
dachten en gamet de aandacht
steeds terug naar het huiswerk.
Wiewordt gestoord, heeft zeven
tot twaalfminuten nodig omdie-
zelfde diepe concentratie terug te
krijgen.

MARIEKEMONDEN

Hanneke van derMarel en Pons Jan
Vermeer: Puber power.
VanDuuren, €19,95.

Kanonnier
InVestingmuseumNaardenkunnenkinderenvanvijf
tot twaalf jaarelkeeerstezondagvandemaand,dus
ookkomendezondag,meteenkanonniermeewande-
len.Hij heeft verhalenoverhet leven indevesting,hoe
soldaten leefdenenwerkten,watzeatenenwatze in
hunvrije tijddeden.Dewandelingenbeginnenom13.30
uurenwordenmeteenschotom15.00uurafgesloten.

www.vestingmuseum.nl

Talenten
benutten

Het kleine para-
dijs is de eerste
jeugdroman van
deVlaamse Jef
Aerts. Het is een
meeslepend
sprookje dat een
beetje aanBie-
gels verhalen

doet denken. Iets soberderwel-
licht,maar ook vol fantasie, filo-
sofie en poëtische zinnen.
De twaalfjarige Lilitawerd gebo-

ren nadat haarmoederwas ge-
vlucht uit het omheinde paradijs
dat haar vader voor haar had ge-
bouwd. Lilita kent haar vader
niet, niemandmagna de vlucht
het paradijsmeer in of uit.
De gedachten aanhaar vader

perst Lilita naar buiten, het zijn er
zo veel dat er uitstulpingen op
haar hoofd komen. Ze zijn eerst
heel klein,maar groeien uit tot
een groot gewei. Lilita besluit
haar vader toch te bezoeken. Is
het paradijs echt zomooi als het
lijkt?

MM

Jef Aerts:Het kleine paradijs.
Querido, €13,95.

Op zoek
naar vader
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Meer studiebegeleiding
Ik heb altijd gevondendat leerlin-
gen op jonge leeftijd een beroeps-
keuzemoetenmaken. Er ligt een
verantwoordelijkheid bij de leer-
ling zelf,maar tevens is de vraag:
worden leerlingen voldoende be-
geleid bij hetmaken van een stu-
diekeuze, bijvoorbeeld door hun
ouders enmentor? Als de uitval
hoog is op vervolgopleidingen, ligt
dat volgensmij niet alleen aan de
inhoud vande studie,maar ook
aanhet gebrek aan de juiste om-
standigheden omde opleiding tot
een goed einde te brengen, zoals de
juistewerkhouding en inzet, goede
stageplekken, doorzettingsvermo-
gen en een kwalitatief goede oplei-
ding.

PattyRoos(35),
leerkrachtbasisschool

Voorbereidinggenoeg
Vorig jaar, na de derde klas,moest
ik van vakken die ik pas een half
jaar had al definitief beslissen of ik
zewilde houden. Na de vierde gaat
dit door: uiteindelijk hou je eigen-
lijkmaar drie echte profielvakken
over op je eindlijst. Daarnaast
wordt ons een extra – verplichte –
module aangebodenmet keus uit
rechten en communicatieweten-

schappen: echte studievakken. En
ten slotte is er Pre-University Colle-
ge: een voorbereiding in je vijfde
schooljaar. Ik ben het dus niet eens
met de stelling,maar aan de ande-
re kant: je kunt nooit te veel naden-
ken over je studiekeuze!

MaxvanGeuns(15), scholier

Eenkeusvoorhet leven
Keuzevrijheid is eengroot goed. Er
blijkt echter eengrens te zijn aan
het voordeel datmeer ennogmeer
keuzemogelijkhedenoplevert (zo-
wel bij studies als bij cornflakes).
Effect is dat je kiest voorwat je kent
of voor diemet je lievelingskleur.
Jongerenmoeten ergens tussenhun
zestiende en achttiende kiezen voor
een vervolgopleiding.Opdie leef-
tijd richt je je opde korte termijn en
heb je nogweinig overzicht over de
toekomst, beslis danmaar eenswat
je de rest van je levengaat doen.De
oplossing: eenbreed eerste jaar, de
maatschappelijke stage?Wiehet
weetmaghet zeggen.

RoosvanSoomeren(33),
gezinscoach/pedagoog

Switchenmoetkunnen
Ik krijg de indruk dat leerlingen op
demiddelbare school behoorlijk
veel tijd besteden aan studiekeuze.
Enmbo, hbo enuniversiteiten
doen veel om studenten te infor-
meren.Met de huidige prestatie-
normende daarbij horende studie-
tijd en -financieringwordt je daar-
toe ook gedwongen. Dat studenten
ondanks alle informatie er in het
eerste of tweede jaar achter komen
dat deze studie toch niks voor hen
is, heeftmeer temakenmet de ei-
gen ontwikkeling. Je bent bezig om
te ontdekkenwie je bent, wat je
wilt enwat bij je past en dat veran-
dert ook nog. Hetmoetmogelijk
blijven omna een verkeerde keuze
een andere opleiding te volgen.

MildredTheunisz(46),moeder

Loterij
Deuitval- en terugvalcijfers zijn
schrikbarend; vanaf het voortgezet
onderwijs lijkt hetwel een loterij:
past het of past het niet. Ieder kind
is uniek, in zijnmanier van leren,

in zijnmanier van samenwerken,
in zijn behoeftes. Demaatschappij
hebbenwij echter gestandaardi-
seerd, in ons onderwijsaanbod en
ook in de toetsing. ‘Willen is kun-
nen’ is onzin. Latenwe proberen
onze kinderen veelmeer te helpen
en te steunen bij de juiste keuze.

TarikYousif(35), vader

Tegenstrijdigeadviezen
Zo rond je zeventiendemoet jewe-
ten voorwelk beroep je in de voor
jou verre toekomst kiest. Op die
leeftijd zijn kortetermijnbeslissin-
gen almoeilijk te overzien. Volgens
mij wordt niet teweinig over de stu-
diekeuze nagedacht. Integendeel,
erwordt eindeloos getwijfeld en
vanmening veranderd. Alle open
dagenworden afgelopen en de
keuzewordt nog bemoeilijkt als de
toelating beperkt is. Kiezen voor
wat je aantrekt of voorwaar nu ar-
beidsmogelijkheden lijken te zijn?
Ouders en anderen gevenwelge-
meende, vaak tegenstrijdige
adviezen. Ga ermaar aan staan.
MillyvanStiphout-Cronenberg(72),

moederengrootmoeder

‘Kijken inde toekomst is lastig’

ILLUSTRATIE NATHALIE OTTER

We leggenwekelijks een stelling
voor aan ons panel van scholier,
vader,moeder, leerkracht,
opvoedkundige en grootouder.

Leerlingen denken niet
genoeg na over studiekeuze


