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Nieuwsbrief  3, april 2015 
Inhoud:  
1. Introductie  
2.Het hoofd-hart dilemma (Blog)  
3. Workshop Studilemma “Maak werk van je studiekeuze” op 11 april!  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1. Introductie  
 
Deze derde nieuwsbrief  moest even wijken voor datgene waar Studilemma om draait: jongeren 
helpen met kiezen! De aanmelddeadline 1 mei komt met rasse schreden nader en veel eind-
examenleerlingen worstelen met de overgebleven opties.  
Een keuze kan zich afspelen binnen één domein: bijvoorbeeld een studie aan de ene of aan de 
andere universiteit. Rechten of Bestuurskunde. Maar vaak strijden hoofd en hart om de eer bij het 
maken van een studiekeuze. En vaak is dat niet eens zo bewust. In mijn blog beschrijf ik een leerling 
die ik heb begeleid.  
 
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!  
 
 
Het hoofd-hart dilemma 
Een klein zweetdruppeltje parelt net boven zijn lip. Tom, VWO 6 en hij weet echt niet meer welke 
studie hij nou moet kiezen. Het is een hoofd-hart dilemma; ik zie het bijna dagelijks voorbij komen, 
voor hem lijkt het een onoplosbaar probleem.  
“De ene dag denk ik, ik ga werktuigbouwkunde studeren”,  vertelt Tom.  “Mijn ouders vinden dit de 
beste keuze. En de bêta-vakken liggen me nu eenmaal wel. Dan denk ik, ik doe het. De volgende dag 
denk ik:  sáái! Al die wis- en natuurkunde die ik dan krijg. En wat ben ik dan als ik klaar ben met die 
studie”?  Omdat hij niet goed kan bedenken wat er leuk zou zijn aan zo’n technische studie, breng ik 
het gesprek op zijn interesses. Dat blijkt moeilijk te zijn. “Ik vind haast niks echt leuk, alles wel 
aardig en niks springt eruit“. En met glinsterende ogen zegt Tom opeens: “ik zou zo graag weten 
waar ik nou voor wil gaan, wat mijn passie is”. Ik stel voor een tijdschriften oefening te doen. Een 
grote stapel allerhande bladen waar hij bij zichzelf test: waar blijft mijn aandacht op hangen? Knip 
of scheur het maar uit.  
De tafel ligt na een poosje al aardig vol met knipsels, tekstjes en foto’s. Wat zien we nu?  
En opeens zie ik hem opveren, zacht zegt hij: “ik zie helemaal geen dingen, geen techniek. Ik heb 
mensen uitgeknipt en kinderen. Ik wil eigenlijk mensen helpen, geloof ik”.  
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Een paar weken later, ik heb hem aangemoedigd in de bibliotheek wat te lezen over mensen, 
gedragswetenschappen, zorg, de medische sector. Hij komt terug met stralende ogen. “Ik denk 
psycholoog, of psychiater”, zegt hij. Maar hij zit er toch mee. Werktuigbouwkunde. Het was toch wat 
hij wou? Maakt hij zichzelf nou niet gek met deze hele andere opties? 
We hebben nog een heel uur. Uiteindelijk ziet hij hoe hij zijn hart wil volgen. En dat het dan goed 
komt. 
 
Kent u ook iemand die met een hoofd-hart dilemma worstelt? Aarzel dan niet om deze nieuwsbrief of 
mijn naam door te geven. 
 

Workshop Studilemma “Maak werk van je studiekeuze” zaterdag 11 april 2015 
Bij de Bibliotheek Wassenaar wordt nog eenmaal de workshop aangeboden. Dit maal voor 
eindexamenleerlingen Havo en VWO.  Zo wordt de workshop onder de aandacht 
gebracht: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Meer weten? Kijk op www.studilemma.nl. Via de site kunnen leerlingen zich nog aanmelden. 

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

http://www.studilemma.nl/

