


• Welkom

• Tussenjaar

• Wanneer een tussenjaar?

• Studeren vs tussenjaar?

• Oud leerlingen in gesprek

• Aan de slag







• Er is een diploma nodig voor een tussenjaar.

• Zonder havo- of vwo-diploma kun je geen tussenjaar nemen.

• Je bent vanaf je 16e niet meer leerplichtig. Maar je hebt wel een 
kwalificatieplicht. Dat betekent dat je tot je 18e onderwijs moet 
volgen. Of tot je een diploma haalt.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/vraag-en-antwoord/waarom-moet-ik-een-startkwalificatie-hebben


1. Wat zijn volgens jou goede redenen om meteen te gaan studeren?

2.   Wat zijn volgens jou goede redenen om voor een tussenjaar te 
kiezen?

Wat zijn voor uw zoon/dochter redenen om wel of niet een 
tussenjaar te nemen?



Goed voor persoonlijke ontwikkeling
• Meer zelfstandigheid
• Zelfkennis
• Sociale vaardigheden
• Probleem oplossend vermogen
• Sturing kunnen geven aan eigen leven. 
• Zelfsturing valt samen met loopbaansturing.

• Wat kan ik?
• Wat wil ik?
• Wat voor werk past bij mij?
• Wie kan mij daarbij helpen?
• Wat wil ik worden? Waar wil ik me voor inzetten?



• Goed voor persoonlijke ontwikkeling

• Meer gemotiveerd om te gaan studeren

• Zekerder over studiekeuze

• Minder kans op studie-uitval

• Loting studie

• Studieresultaten



Verveling en/of te veel feesten

Diepere of langere tussenjaar dip

Niet of extra lastig weer gaan studeren

Nog steeds niet weten welke studie past







• Ruim 30% eerstejaars in HBO stopt met studie

• Ruim 20% eerstejaars in universiteit stopt met studie

→Deuk in zelfvertrouwen

→Bang om (weer) verkeerde studiekeuze te maken

oWelke studies zijn er (oriënteren)

oWat houden deze studies in (verdiepen)

oWat past bij mij?



1. Motivatie

2. Gefundeerde studiekeuze

3. Discipline en doorzettingsvermogen

4. Zelfstandigheid

5. Studievaardigheden

6. Psychisch gezond

7. Geld (studiefinanciering)



1. … wat zou jij dan in jouw tussenjaar willen doen?

… wat denk je dat uw zoon/dochter zal doen?

2.   Waarom wil je dat graag doen? (waar heb je behoefte aan)

… waar denk je dat uw zoon/dochter behoefte aan heeft óf wat 

goed voor hem/haar zou kunnen zijn?



• Reizen

• (Vrijwilligers)werk

• Oriënteren en voorbereiden op studie

• Rijbewijs halen, cursus volgen

• Bedrijf opzetten

• Evenement organiseren

• Tussenjaarprogramma

• Etc. 



• Kort voorstellen oud leerlingen



1. Maak een lijst van wat jij wil doen in je tussenjaar

2. Verdere invulling
- Wanneer ga je wat ongeveer doen?
- Zijn er deadlines waar je rekening mee moet houden? (bijv inschrijven opleiding 15 

januari / 1 mei of een selectieprocedure)

3. Voorbereiding
- Wat moet je voorafgaand aan je tussenjaar regelen?
- Wanneer ga je dat doen?
- Van wie heb je daarvoor hulp nodig?

4. 30 juni Nationale Tussenjaarbeurs



• Praktisch meedenken

• (financiële) ondersteuning

• Advies geven 

• Ondersteun ze, maar laat ze zelf keuzes maken.



• Tussenjaarkenniscentrum.nl diversen

• Wilweg.nl praktische en onafhankelijke info 

• Vrijwilligerswerk.nl vrijwilligerswerk Nederland

• Doemeemetmdt.nl projecten van maatschappelijke diensttijd

• Ikbengeweldig.nl voor jongeren die evenement organiseren

• www.Kvk.nl bedrijfje opzetten

• WUR.nl weblog studiekeuzekind

• Buitenlandbeurs.nl zowel studeren als stage en tussenjaar

• Bachelorsportal.com voor bachelors in het buitenland

• www.EF.nl tussenjaar programma (taal, reizen vrijwillers)

https://www.tussenjaarkenniscentrum.nl/tussenjaar-tips-voor-ouders/
http://www.wilweg.nl/
https://vrijwilligerswerk.nl/default.aspx
https://www.doemeemetmdt.nl/
http://www.ikbengeweldig.nl/
http://www.kvk.nl/
https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/
https://www.buitenlandbeurs.nl/nl
https://www.bachelorsportal.com/
http://www.ef.nl/



