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Nieuwsbrief  2, januari 2015 

Inhoud: 
1.  Introductie 
2. Timing (Blog) 
3. Workshop Studilemma “Maak werk van je studiekeuze” op herhaling! 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Introductie 
Deze tweede nieuwsbrief lag al heel lang te wachten om weggestuurd te mogen worden! Genoeg 
stof tot schrijven, maar….. een goede timing is alles! Studiekeuze heeft heel vaak met timing te 
maken. Het staat of valt er soms zelfs mee. Zo is uit onderzoek duidelijk dat de late beslissers vaak 
de eerste uitvallers zijn in het hoger onderwijs. In mijn blog ga ik in op dit thema in al haar facetten. 
En hopelijk komt het dan goed getimed tot u!  
 

 
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? 
 Tineke Haitsma-van Dijk 
 Opgeleid, ervaren en geregistreerd 

studiekeuzeadviseur  
 Motivator, inspirator, losmaker, verbinder, 

talentenjager en optimist! 
 

 
2. BLOG : Timing 
Als je een belangrijke keuze moet maken, dan verloopt dat in de meeste gevallen via een proces. Dat 
wil zeggen, je maakt niet van het ene op het andere moment de keus, maar via een aantal stappen 
en fasen. In het geval van een opleidingskeuze gaat dat vaak zo: op een zeker moment kun je je in 
een situatie bevinden, of iets trekt plotseling je aandacht waardoor je “getriggerd” wordt. 
Bijvoorbeeld dat ene, niet geplande gesprek met die vriend, die al wist wat hij wilde gaan doen. Of 
dat televisieprogramma waar je al zappend terecht kwam en wat zo’n indruk op je maakte. Is de 
timing van datgene wat zich min of meer toevallig aandient goed, dan is de kans op een succesvolle 
keuze groot. Maar is de timing van deze ervaringsmomenten te vroeg of te laat in het studiekeuze-
proces, dan is het waarschijnlijk heel snel weer uit je gedachten en is het moment weg.  Het is  juist 
de kunst om die momenten voor jongeren zo veel mogelijk aan te bieden en te regisseren, zodat ze 
getimed allerlei ervaringen en ideeën opdoen in hun oriëntatieproces. Docenten in het VO, ouders 
en het beroepsonderwijs zouden hier meer in kunnen doen door de leerlingen te helpen die 
momenten te herkennen en ze vooral ook te helpen koppelen, aan hun wensen en toekomstideeën. 
 
Timing is ook ‘tijdigheid’, in de zin van het hierboven omschreven ‘pakken van kansen’, maar ook 
het ‘op tijd zijn’ om teleurstellingen te voorkomen. Hieronder  enkele tips die hier over gaan:  

 
 Timing is kansen waarnemen. Zie je een artikel, televisieprogramma of website 

voorbijkomen waarin iets langs komt wat je interesse trekt? Ga dan ogenblikkelijk 
meer informatie hierover opzoeken, bijvoorbeeld via internet. Daag je zelf uit om er 
alles over te weten te komen. Het is namelijk een goede kans om er achter te komen 
wat jou interesseert. Niet laten zitten, actie! 
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 Timing is op tijd zijn! Het klinkt als een dooddoener maar als je niet weet dat je 
voor die ene lotingstudie al op 1 maart aangemeld moest zijn, dan grijp je zowiezo 
mis. En dat is pijnlijk als je je plannen wilt verwezenlijken.  

   Let er ook op dat je alvast een DigiD aanvraagt, want 
  niets  is zo vervelend als je niet op tijd aankunnen  
  melden omdat  je nog op je DigiD zit te wachten… 

 
 Timing is ook het maken van een planning. Zorg dat je 

overzicht hebt over wat jij nog te doen hebt om een 
opleidingskeuze te maken waar je tevreden mee bent. 
Bedenk hoeveel tijd (weken, uren,) je nog hebt tot de 
aanmelddeadline (voor de meeste opleidingen is dit 1 
mei, maar check het altijd!). Maak (eventueel samen met 
je ouders) een inschatting van hoeveel tijd je er in wilt en 
moet steken en maak een planning in je agenda, naast je huiswerk- en 
examenplanning. Activiteiten die in je planning moeten voorkomen zijn: open dagen 
bezoeken, proefstuderen en meelopen, boeken inzien, praten met anderen. Een 
studie uitkiezen is een hele klus. Misschien kun je tijdelijk iets minder werken in je 
bijbaantje, of tijdelijk iets minder sporten ? Besteed de vrijgekomen tijd aan 
studiekeuze, want: een goed getimede keuze is een kansrijke keuze! 
 

 
3. Op herhaling: Workshop Studilemma “Maak werk van je studiekeuze” 2 februari 
In samenwerking met de Bibliotheek in Wassenaar wordt deze workshop voor de tweede keer 
georganiseerd. De eerste vond plaatsop 24 november. Een aantal jongeren die de lezing hadden 

bezocht in oktober, hadden behoefte aan meer. Het 
gezelschap was gemêleerd, er kwamen examen-
kandidaten van VMBO-T, Havo en VWO op af, maar ook 
waren er deelnemers uit 5 VWO en 4 Havo, die nu al de 
tijd wilden nemen voor hun studiekeuze. 
Prachtig om te zien hoe allen aan de slag gingen met 
vragen en oefeningen om op een speelse manier 
puzzelstukjes te vinden. 
 
Het besef dat  het nodig is om wat verder te kijken dan je 
neus lang is, en hoe je dat dan doet was een aansprekend 
thema. Ook het oefenen met op zoek gaan naar je 
interesses met daarbij de bibliotheek als geweldig 
inspirerende omgeving, werkte!  
 
Heeft u iemand in gedachten die een steuntje in de rug 
zou kunnen gebruiken bij het maken van een 

studiekeuze? Wijs hem/haar dan op de workshop op 2 februari! De kosten zijn € 12,50. Vol is vol! 
                                                    
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 2-2-‘15 

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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http://www.obvw.nl/
http://www.studilemma.nl/

