
 

1 
 

Nieuwsbrief  1, november 2014 

Inhoud: 
1.  Even voorstellen 
2.  Twijfelen mag, twijfelen moet! (Blog) 
3. Lezing Studilemma “Maak werk van je studiekeuze” succesvol! 
4. Aankondiging Workshop Bibliotheek Wassenaar op 24 november a.s. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Even voorstellen 
In deze eerste nieuwsbrief zal ik mezelf eerst introduceren: 
Mijn naam is Tineke Haitsma-van Dijk, Studie- en beroepskeuzeadviseur. De laatste 10 jaar  werk ik in het 
hoger onderwijs waar ik studenten met studie- en toekomsttwijfels adviseer en begeleid.  
 

Op 1 oktober heb ik mijn bedrijf Studilemma gelanceerd. 
Ik vind het heel belangrijk dat jongeren goed op weg 
worden geholpen in het “studiekeuze-doolhof”. Er lijkt 
steeds meer druk op jongeren te staan om liefst in 1 keer 
goed te kiezen. Ik draag met veel plezier bij aan hun 
keuzeproces door mijn expertise en motiverende 
begeleidings-technieken in te zetten. 
Onder de naam Studilemma houd ik lezingen en geef 
workshops, begeleid jongeren naar een passende 
opleidingskeuze (op alle niveaus). Ik adviseer daarnaast 
aan scholen in de regio Wassenaar/Leiden/Den Haag. Op 
het gebied van loopbaanoriëntatie (LOB). Mijn werk- en 
zienswijze is praktisch en sluit aan bij de belevings-
wereld van jongeren.   

 
Twijfelen mag, twijfelen moet! 
Het schooljaar is amper begonnen, en met de vervroegde aanmelddatum van 1 mei in het vooruitzicht,  
beginnen jongeren tegenwoordig ook vervroegd met twijfelen. Maar je bent echt niet de enige als je als 
jongere totaal niet weet wat je nu eigenlijk leuk vindt, waar je blij van wordt. Of als je niet kan benoemen 
waar je goed in bent of, nog moeilijker, wat je zou willen leren? En wat, als je ongevraagd voortdurend 
meningen en adviezen van anderen krijgt? Je gaat er in elk geval ontzettend van twijfelen. 
 
Je wilt toch zo graag dat je eindelijk weet wat je wilt gaan studeren, of dat je ouders, liefst vol trots kunnen 
zeggen: “nou, hij (ze) is eruit hoor! Het wordt toch Economie”! Maar oh, wat kunnen wij mensen onszelf voor 
de gek houden… Door jezelf ervan te overtuigen dat je weet wat je wilt, voldoe je aan een hoop 
verwachtingen, de druk is van de ketel en je kunt weer onbekommerd door om je door je eindexamen heen te 
slaan, of leuke dingen te gaan doen. En het gevoel van twijfel is als sneeuw voor de zon verdwenen. Maar zie 
daar de grootste valkuil: jezelf overtuigen dat je het weet en je twijfel verdrijven door (schijn-)zekerheid. 
 
In de dagelijkse praktijk zie ik vele jongeren die het zo hebben gedaan. In die dagelijkse praktijk zie ik vaak 
spijt, dat niet de moeite is genomen om kritisch te onderzoeken of die opleiding ècht matchte . Dat het bij dat 
ene idee is gelaten en ieder spoortje van twijfel is genegeerd. Het was immers zo’n prettig vooruitzicht: weten 
wat je wilt, niet meer hoeven twijfelen, kind blij, ouders blij.  
 
Een dergelijk scenario met als uitkomst een teleurgestelde student die een illusie armer is en zich vaak heel 
onzeker gaat voelen, wil je het liefst voorkomen. Mijn stelregel is dan ook simpel: vergelijk altijd meerdere 
opleidingen met elkaar, minstens 3, zodat je - ook al denk je bij die ene “zoek niet verder”- toch meer 
argumenten verzamelt, dan je zou doen bij maar één onderzoekje. Wij mensen houden niet van twijfelen, 
maar twijfelen is nodig, twijfelen moet! Want in twijfel zit vaak de sleutel tot de oplossing. Mogen twijfelen 
betekent: accepteren dat je het nog even niet weet. En dat mag nog even! Als ouders en begeleiders kunt u dat 
ook overbrengen: “je mag het best nog even niet weten!” En in die twijfel kan een nieuwe manier van kijken 
ontstaan:  ervaar, doe, neem in je op, onderzoek en vergelijk! 
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Lezing Studilemma “Maak werk van je studiekeuze” succesvol! 
Op 28 oktober hield ik een lezing in de Wassenaarse bibliotheek, over het maken van een studiekeuze. Voor 
een heel geïnteresseerd gezelschap van 25 ouders en hun kinderen, had ik een presentatie in elkaar gezet, 
met als thema “het doolhof dat studiekeuze heet”. 

 
Het gezelschap was gemêleerd: er waren jongeren, evenveel 
jongens als meisjes, met een gevarieerde opleidingsachter-
grond: van VMBO-kader  tot VWO 6-leerlingen. Een aantal 
ouders waren met hun zoon of dochter meegekomen. Ze 
voelden letterlijk de keuzedruk van hun kind. Er waren zelfs 
ouders zonder hun kind gekomen, wat al aangeeft hoe zeer 
ouders het een belangrijk thema vinden. 
 
Een lezing is voor mij nooit alleen een lezing, ik wil altijd 
graag iets laten doen en laten ervaren. En dat is gelukt. 
Bijvoorbeeld door middel van  een paar simpele vragen die 
gesteld moesten worden door de jongere aan de ouder, wat 
verrassende antwoorden en inzichten opleverde. Een testje 
wat door beiden moest worden ingevuld. Waar zaten de 
overeenkomsten? Waar de verschillen? Mooi om te zien hoe 
open ouders voor hun kind stonden, maar ook andersom! 
 

 

Workshop Studilemma “Maak werk van je studiekeuze” 24 november 
Bij de Bibliotheek Wassenaar wordt de eerstvolgende workshop als volgt onder de 
aandacht gebracht: 

                                                     
 
Zit jij in het (voor-)laatste jaar van de middelbare school? 
 Dan moet je je gaan verdiepen in de vele mogelijkheden die er zijn op 
het gebied van studiekeuze. En dat valt niet altijd mee.  
 
In deze workshop ga je aan de slag met die moeilijke vraag: “wat wil 
ik”? Je gaat op zoek naar je interesses en onderzoekt of ze matchen bij 
jou als persoon. Je leert hoe je informatie kunt vergaren en verwerken. 
De opbrengst is een wegwijzer met daarin jouw verzamelde 
uitkomsten. Je gaat met een beter richtinggevoel, meer vertrouwen en 
concrete opleidingsideeën huiswaarts.  
 
 

 
 
Meer weten? Kijk op www.studilemma.nl of www.obvw.nl.  
 
 
Bent u decaan of schoolleider? Wilt u weten hoe deze workshop op school plaats kan vinden, of bent u 
meer geïnteresseerd in een lezing voor ouders of voor uw leerlingen (met of zonder ouders!). Neem dan 
vrijblijvend contact op! 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dit is een uitgave van Studilemma. Het staat u vrij deze nieuwsbrief te verspreiden of kopiëren voor andere geïnteresseerden! 

Workshop 24-11 

Maak werk van je 

studiekeuze! 

 

Van 19.00 tot 21.30 uur in 

de Bibliotheek wassenaar 

Aanmelden via 
www.obvw.nl of 

www.studilemma.nl 
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