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1. Een nieuw keuze-seizoen….  
 
Het schooljaar is onderweg en zo langzamerhand begint het weer te kriebelen. Bij de jongeren die eindexamen 
gaan doen, hun ouders, de decanen. Zo ook bij Studilemma. Na een rustige september maand, wordt ook hier 
meer activiteit opgemerkt. Meer vragen, mailtjes en telefoontjes van (met name) bezorgde ouders. Daarom is 
het tijd om de activiteiten van de komende maanden te delen! 
 
Wat is Studilemma?  

 De helpende hand bij studiekeuze en –  dilemma’s  

 Een bron van expertise  

 Voor jongeren en hun ouders  

 Aanbieder van workshops en lezingen  

 Individuele begeleiding en advies  
 
Wie is Studilemma?  

 De Wassenaarse Tineke Haitsma-van Dijk   

 Opgeleid, ervaren, beroeps-erkend en   

-geregistreerd studiekeuzeadviseur  

 Motivator, inspirator, losmaker, verbinder, talentenjager en 
optimist!  

 

 
2. De ingrediënten voor een bewuste studiekeuze 
De meeste leerlingen schuiven het nog heel even voor zich uit: een beginnetje maken met het kiezen van een toekomstige 
studie. Het is ook lastig: want hoe doe je dat en waar moet je beginnen? De toekomst en dus óók de arbeidsmarkt van de 
toekomst heeft veel verrassingen en veranderingen in petto. Door technologische mogelijkheden is dat wat vandaag nog 
modern en normaal is, binnenkort achterhaald en verdwijnt van de radar. Banen zullen verdwijnen, of volledig van 
aangezicht veranderen, bijvoorbeeld in de administratieve sector. Wat is er nodig voor een bewuste keuze voor een studie 
die daar op voorbereid? Het onderstaande is gericht op jongeren die in dit keuzeproces zitten. 
 
In de eerste plaats is het heel belangrijk dat je  uitgaat van jezelf; als alles om je heen veranderd is dat echt een must. Jij 
bent de vaste waarde zelf! Verder zijn de volgende dingen van groot belang om te weten en in praktijk brengen: 
 

1. Ken jezelf 
Weet van je zelf waar je talent ligt, wat je motiveert en interesseert. Een stuk zelfonderzoek dus. Vraag eens aan 
anderen welke talenten ze in jou zien en praat met anderen over wat hen interesseert, je  brengt het bij jezelf 
dan ook vanzelf op gang! 
 

2. Ken de mogelijkheden 
Wat is het studieaanbod? Wat voor soort banen, functies en beroepen zijn er en in welke omgevingen vind je die? 
De vele websites van hogescholen of websites zoals 123studiekeuze.nl zijn prachtige media waar je goed gebruik 
van kunt maken. Maar… zorg er altijd voor dat je op verschillende manieren aan informatie komt. Kijk, lees, praat, 
vraag, beleef, ruik en proef! 
 

3. Kom in actie!  
Een actieve houding is nodig om ervaringen op te doen. Uit een boekje of vanaf het internet worden meestal niet 
de beste keuzes gemaakt. Kiezen doen we namelijk het beste op basis  van opgedane ervaringen. Ben je 
geïnteresseerd in een bepaalde werkomgeving of studie? Zorg voor levensechte ervaringen. Neem een kijkje bij 
iemand die het werk doet waar je interesse voor hebt, praat met studenten om er achter te komen hoe zij hun 
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studie ervaren. Doe mee met proefstudeer- en meeloop evenementen die georganiseerd worden. Proef de sfeer 
tijdens open dagen. Kijk en vergelijk!  Het betekent dat je nogal wat te doen staat als jongere (“nobody said it 
would be easy”). Als je het mij vraagt is het de perfecte oefening om ondernemerschap en initiatiefrijkheid te 
ontwikkelen wat de toekomst van jou gaat vragen! Stel het dus niet langer uit maar begin! 

 
 

4. Het nieuwe activiteiten programma van Studilemma   
 
Spreekuur in de Wassenaarse Bibliotheek  
Op woensdagavond 28 oktober 2015, kunnen eindexamenleerlingen van Havo en VWO tussen 18.00 en 20.00 uur terecht 
voor een nieuw initiatief in de Bibliotheek in Wassenaar: het (gratis) Studiekeuze Spreekuur. Tineke Haitsma voert mini-
studiekeuzegesprekken om het proces op gang te brengen, een korte oefening gericht op “Ken jezelf” aan te bieden, 
informatie te geven over studeren, en persoonlijke tips te geven. Aanmelden is niet nodig, zegt het voort! Het spreekuur 
wordt op 27 januari 2016 herhaald. Kijk ook op http://www.obvw.nl/agenda-obvw/studilemma.html   
 
Studilemma Workshop “Maak werk van je studiekeuze” 
Bij de Bibliotheek Wassenaar wordt de succesvolle workshop waarmee vorig jaar is gestart, opnieuw aangeboden. De 
eerste gaat van start op zaterdag 21 november van 10.30 tot 13.00 uur. Zowel voor eindexamenleerlingen als voorlaatste 
jaars, is de workshop een goede en aansprekende manier om ideeën op te doen, en beter te begrijpen wat er voor een 
passende studiekeuze nodig is. Er wordt aandacht besteed aan zelfinzicht en het ontdekken van interesses. De bibliotheek 
is daarbij een mooie omgeving waar ook echt gebruik van wordt gemaakt om de oriëntatie op gang te brengen! De kosten 
bedragen € 25,00, inclusief koffie, thee, fris en een versnapering. Kijk op www.studilemma.nl voor meer informatie. 

 
Liever een persoonlijke afspraak of maatwerk? Dat kan. Neem vrijblijvend contact op via 
http://www.studilemma.nl/contact 
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Dit is een uitgave van Studilemma. Het staat je vrij deze nieuwsbrief te verspreiden of kopiëren voor andere geïnteresseerden! 
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