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De NACADA conferentie in Dublin was mijn eerste internationale conferentie. Ik ben inmiddels weer een paar 
dagen terug op mijn werk en ben nog steeds bezig met het verwerken van alle indrukken. De afgelopen week 
was enorm inspirerend. Ik heb veel geleerd, niet alleen over de beroepsgroep en de aanpak van collega’s uit 
andere landen, maar het was ook een waardevolle reflectie op mijn eigen functie; hoe ik die inricht en wat ik 
belangrijk vind in mijn eigen werk.  
  
Er zijn meerdere dingen die mij nog lang bij zullen blijven. Met name de wijze voorden uit de sessie Embracing 
Uncertainty: Changing Expectations for Career Advising zal ik niet snel vergeten. Daar leerde het beste advies 
dat we kunnen geven aan onze studenten en alumni: embrace uncertainty! Carrières verlopen steeds minder 
lineair. Wanneer we terugkijken op iemands carrière blijkt dat diegene vaak terecht is gekomen op de plek 
waar hij of zij nu zit wegens toeval. Het feit dat iemand een studie heeft voltooid, is vaak belangrijker dan 
welke studie dat is. Voor studenten binnen de Geesteswetenschappen is de carrière vaak een lastig punt. Ze 
hebben moeite om hun sterke punten te onderschrijven en vragen zich vaak af of de arbeidsmarkt wel op hen 
zit te wachten. Dat is ontzettend zonde, want juist studenten uit deze hoek kunnen een grote meerwaarde 
hebben voor organisaties en bedrijven. Het belangrijkste advies dat ik mijn studenten voortaan mee zal geven: 
educatie is geen passief ding, het overkomt je niet. Neem initiatief, kom uit je comfort zone en creëer kansen 
voor jezelf. Leren doe je niet alleen op de universiteit. Laat de controledrang los. Concrete, vormvaste plannen 
zijn gebaseerd op een theoretische toekomstige ik die we niet eens kennen. Onze rol als studieadviseur is om 
studenten te activeren en hen onzekerheid te laten omarmen. Leer ze de waarde te vinden in het feit dat de 
toekomst open ligt. 
  
Voor mijn persoonlijke ontwikkeling werd tijdens de lezing van Oscar van den Wijngaard een zaadje geplant. 
Kennis delen is essentieel. En gedurende de conferentie leerde ik dat ik zelf óók veel kennis te delen heb. Niet 
alleen met mijn collega’s, maar zeker ook met mijn studenten. En is kennis niet een enorm waardevol 
geschenk? Daarom heb ik mij voorgenomen om, naar aanleiding van de conferentie, een kleinschalige 
coachingsgroep persoonlijke ontwikkeling op te zetten voor mijn studenten. Ook zal ik daarnaast een workshop 
organiseren over onzekerheid in je carrière. Ik voel me geïnspireerd en gemotiveerd om mijn kennis met 
anderen te delen. Om bijvoorbeeld anderen te vertellen over mijn pad, mijn eigen valkuilen, zodat zij daarvan 
kunnen profiteren en wij daar uiteindelijk allemaal beter van worden. Ik ben zekerder geworden van mijn eigen 
meerwaarde als studieadviseur. Niet alleen voor mijn universiteit, maar ook voor de LVSA. Ik zie nu in dat de 
kennis die ik heb voor anderen van grote waarde kan zijn en zie het als een voorrecht en verantwoordelijkheid 
om die te delen. Ik ben ontzettend blij dat de LVSA mij en zoveel van mijn collega’s de kans heeft gegeven om 
op ontdekking te gaan. Een ontdekkingsreis naar de beroepsgroep in zowel binnen- als buitenland alsmede een 
ontdekkingsreis in onszelf. Een advies voor de collega’s die dit jaar hebben getwijfeld om te gaan: ga! Maak 
tijd! En embrace uncertainty. 

 


