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TUSSENJAAR:
een break of een boost?
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Uit hoeveel studies kun je kiezen?
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STUDIEKEUZE

VWO NT/NG: 1871
HAVO NT/NG: 1437
MBO4: 1531
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TWIJFELEN

70% van de eindexamenkandidaten
twijfelt over zijn/haar studiekeuze
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niet-zelfbewust keuzes maken
is als ronddwalen

in een doolhof van mogelijkheden

David Allan Coe
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50.000 schatting van het aantal jongeren
dat elk jaar uitvalt of switcht
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na 4 jaar HBO-Bachelor34%

na 3 jaar WO-Bachelor29%
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als je niet weet waar je naar toe gaat, 
dan maakt het niet uit welk pad je kiest
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Daar moet iets aan gebeuren!
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neemt na het eindexamen 
een tussenjaar17%

studiestarters stopt en
belandt in een tussenjaar32%
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Waar denk je aan bij 'een tussenjaar'?
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De Sneltrein...
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Een tussenjaar als boost
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Wanneer is een tussenjaar een goed idee? 
Voor wie is een tussenjaar een goed idee?
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Een nuttig en leerzaam tussenjaar, hoe dan?
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Ik wil iets in een groep Ik wil iets maatschappelijks

Hoe lang?

1 dag - 1 week

4 weken of langer

3 of 4 maanden

half jaar of jaar

Kosten 

Wil je dat geloof een rol speelt?

betaald werk

crowdfunding

Gap Year Holland

Expeditie Noord 
Intermijn

Jonge Helden Academie
Nederlandse Ondernemers Academie

OHYear
The Coaching Company

Foundation4Life
Evangelische Hogeschool

Gap Year at Sea
The Coaching Company

Breekjaar
Jonge Helden Academie

Powerjaar
Liberal Arts Tussenjaar

Tussenjaar Theaterschool 
YouLab

The Coaching Company

Doe mee met MDt
Vrijwilligerswerk.nl

Vrijwilligerscentrale bij jou in de buurt

sponsoren
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TIPS VAN JONGEREN

Schrijf een boek

Leer iets nieuws

Investeer in jezelf

Zorg dat je persoonlijk ontwikkelt, zodat je met meer zelfvertrouwen aan je studie begint.

Maak een documentaire

Doe zoveel mogelijk verschillende werkervaringen op. Blijf niet hangen.

Wees actief, verspil je tijd niet met bankhangen. 

Doe vrijwilligerswerk

Leer nieuwe mensen kennen

Ga iets nieuws doen

Verzin een project

Start je eigen bedrijf

Maak een plan!

Niets is onmogelijk
Doe dingen waar je energie van krijgt

Daag jezelf uit: stap uit je comfortzone!!!

Ga actief aan de slag met je plan voor na je tussenjaar

Waar had je nooit tijd voor?

Rijbewijs halen
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TUSSENJAAR: GEEF JEZELF DE RUIMTE
BREAK

BOOST
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HOE KUN JE HELPEN ALS OUDER?
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tussen
jaar

program
m

a's

persoonlijke ontwikkeling & begeleiding

avontuur & studiekeuze

vriendschap & plezier
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DUS

Waarom wil je een 
tussenjaar? 

Waarom is dat 
belangrijk voor je? 
Wat wil je bereiken 
met het nemen van 

een 
tussenjaar?Wanneer 

is het voor jou een 
succes geweest? 

WHY
Hoe ziet jouw

tussenjaar eruit? 
Maak een plan: 

waar sta je nu, waar
wil je over een jaar

staan? Wat is ervoor
nodig om daar te

komen? Heb je hulp
nodig? 

HOW
Wat wil je in je 

tussenjaar concreet 
doen? Leren? 
Meemaken? 

WHAT
Tref alle 

voorbereidingen die 
ervoor nodig zijn. 
En ga het doen!

GO FOR IT!
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ONTDEK, VERTROUW, GROEI
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w i e b e n  i k ?

w a t  k a n  i k ?

w a t  w i l  i k ?

g a  e r v o o r !

22



19-10-2022

12

Dit tussenjaar heeft onze dochter zoveel gebracht!

Het op jonge leeftijd kennismaken met de 7 eigenschappen en 
de kracht van persoonlijk leiderschap gun ik elke jongere. Mijn 

dochter kreeg tijd, inzicht in zichzelf en anderen en ze heeft 
weer vertrouwen in haar toekomst. 

Echt veranderd als mens, en als kind
Van niets willen en met (verkeerde) vrienden

‘chillen’ (blowen). Naar inzichten over zichzelf, 
goede vrienden die weer veelvuldig in beeld

zijn én focus op de toekomst. Een cadeau van 
onschatbare waarde. 
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Een tussenjaar dat leek me geen goed idee

Ik was bang dat het een verloren jaar zou worden, veel gamen 
en werken in de supermarkt. Toen kwam hij ineens met dit 

plan. Het bleek een gouden greep. Ik heb een ander kind 
gekregen. Positiever, volwassener. En hij weet nu wat hij wil!

Even tijd voor zichzelf nodig

We hebben haar enorm zien groeien tijdens het traject. Ze 
is volwassener en genuanceerder geworden en heeft 

beter beeld bij waar haar kracht ligt. Het heeft haar ook 
geholpen haar studiekeuze overtuigd te maken.
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www.thecoachingcompany.nl
info@thecoachingcompany.nl
06-21562796
the_coachingcompany
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