
 



Er zijn tal van mogelijkheden om je tussenjaar te vullen. Het hangt er helemaal van af wat je 

wilt. Er zijn vele succesverhalen te vinden van mensen die enorm hebben genoten van hun 

tussenjaar. Bedenk je wel dat er ook mindere ervaringen zijn. Voor een groot deel hangt dit 

samen met je voorbereidingen – en je verwachtingen – van het tussenjaar. De insteek van de 

workshop (en deze handreiking) is om je te helpen een afweging te maken: wat past bij jou? 

Op de website van het tussenjaarkenniscentrum kun je allerlei nuttige informatie vinden, 

waaronder verhalen van diverse jongeren die reeds een tussenjaar namen. Wellicht kunnen 

deze verhalen je op ideeën brengen. Daar vind je ook een lijst ter inspiratie voor het invullen 

van je tussenjaar en zijn er diverse (ervarings)deskundigen bereid jou vragen te 

beantwoorden, ook die van ouders.  

Hieronder vind je nog meer handige links én tips voor het plannen van een tussenjaar. 

• 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 vrijwilligers) 

https://www.tussenjaarkenniscentrum.nl/tussenjaar-mogelijkheden-en-risicos/tussenjaar-invullen/tussenjaar-stappenplan/
https://www.tussenjaarkenniscentrum.nl/tussenjaar-hulp-en-advies/
https://www.tussenjaarkenniscentrum.nl/tussenjaar-tips-voor-ouders/
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/


Heb jij wel eens nagedacht over wat jij goede redenen vindt om meteen na het eindexamen 

door te studeren? Of misschien heb je juist nagedacht over goede redenen om dat juist niet 

te doen. Zowel voor het één als voor het ander valt wat te zeggen. Het betekent echter niet 

per se dat (g)een tussenjaar de beste optie is. Met onderstaande tips/overdenkingen 

proberen we je te helpen bij je onderzoek of een tussenjaar iets voor jou is. 

 

Stel je weet al wat je wil gaan studeren, dan kan het passend zijn om je af te vragen wat er – 

naast een goede studiekeuze – nog meer nodig is om succesvol te kunnen studeren. In de 

workshop kwam dit al aan de orde: 

1. Motivatie 

2. Gefundeerde studiekeuze 

3. Discipline en doorzettingsvermogen 

4. Zelfstandigheid 

5. Studievaardigheden 

6. Psychisch gezond 

7. Geld 

Wellicht staan hier punten tussen waar jij nog wel in zou kunnen/willen groeien om 

zodoende fris aan een opleiding te kunnen beginnen. Een tussenjaar kán hier mogelijkheden 

voor bieden. Overigens schijnt ruim een derde van de jongeren die een tussenjaar neemt 

daarna een andere studiekeuze te maken dan gedacht1. Waar dit mee te maken heeft, is 

helaas niet duidelijk onderzocht. Het zou kunnen dat zij iets nieuws over zichzelf hebben 

geleerd en dus een andere (studie)keuze maken. Het kan ook zijn dat ze toch nog een 

andere opleiding hebben gevonden, waarvan ze niet wisten dat deze bestond.  

 

Stel je wil gewoon zo snel mogelijk studeren, om er zo snel mogelijk vanaf te zijn. In dat 

geval is het interessant om je af te vragen waarom je dat wilt. Is dat omdat je denkt dat dit 

beter is voor je carrière óf omdat je eigenlijk geen zin hebt in studeren en er dus zo snel 

mogelijk van af wilt zijn? 

In het eerste geval is het raadzaam om er rekening mee te houden dat er elk jaar duizenden 

studenten afstuderen aan hogescholen en universiteiten die allemaal een carrière willen. 

Hoe kun én wil jij je van die anderen onderscheiden? Is dit voor jou een onderwerp van 

gesprek, lees dan eens dit artikel van HR-managers van grote bedrijven die uitleggen hoe 

een tussenjaar jou kan helpen aan je carrière te bouwen.  

https://nos.nl/op3/artikel/2041645-het-tussenjaar-nuttig-of-geldverspilling.html


Overigens kunnen tussenjaren op verschillende manieren invloed hebben. Uit onderzoek2 

blijkt dat werkenden die voorafgaand aan hun studie een tussenjaar hadden gedaan, 

gemiddeld minder verdienen dan anderen van dezelfde leeftijd. Uit andere onderzoeken 

blijkt juist dat mensen die een tussenjaar hadden in hun carrière minder gericht zijn op 

zichzelf en geld verdienen en vaker iets willen betekenen voor anderen3,4.  

Heb je eigenlijk geen zin om te studeren, dan is het ook raadzaam om nog eens te 

overdenken wat je dan verwacht van een studiejaar en/of een tussenjaar. Bedenk dat één 

van de belangrijkste factoren voor succesvol studeren de motivatie is. We kunnen natuurlijk 

niet voor jou spreken, maar dat zou van invloed kunnen zijn.  

 

Stel je ziet geen heil in een tussenjaar, dan ben je waarschijnlijk ook niet bij deze workshop 

geweest. Desondanks nuttig om in dat geval te bedenken waarom je hier geen heil in ziet. Is 

dat omdat het je gewoonweg niet leuk lijkt, omdat je denkt dat je in een tussenjaar weinig 

contact zult hebben met vrienden/vriendinnen of omdat je school verschrikkelijk vindt en 

denkt nooit meer te gaan studeren? 

Als je gewoonweg zin hebt om te gaan studeren en geen trek hebt in een tussenjaar, dan 

moet je dat vooral niet doen. Maar heb je nou nog niet goed gekeken naar de mogelijkheden 

van een tussenjaar, dan is het slim dat nog even te doen. Lijkt het je dan nog steeds niks, dan 

weet je dat in elk geval zeker! 

Ben je bang om contact met vrienden/vriendinnen te verliezen, houdt dan in je achterhoofd 

dat je ook samen een tussenjaar kunt invullen. Overigens zal het contact met 

vrienden/vriendinnen ook kunnen veranderen als iedereen uitvliegt en gaat studeren.   

 

Stel je weet nog niet zo goed wat je wil gaan studeren, maar wel dat je sowieso eerst een 

tussenjaar neemt. Probeer in dat geval in je tussenjaarplan ook mee te nemen hoe je je gaat 

oriënteren op een vervolgopleiding. Mogelijk kun je een goede studiekeuzecoach zoeken of 

deel nemen aan een tussenjaarprogramma met begeleiding richting studiekeuze. Zijn kosten 

een probleem, dan zou je eens naar het tussenjaarfonds kunnen kijken.  

 

 

https://www.tussenjaarkenniscentrum.nl/tussenjaar-mogelijkheden-en-risicos/tussenjaar-invullen/
https://www.tussenjaarkenniscentrum.nl/tussenjaar-mogelijkheden-en-risicos/tussenjaar-invullen/
https://www.tussenjaarkenniscentrum.nl/tussenjaar-mogelijkheden-en-risicos/tussenjaar-invullen/tussenjaar-mogelijkheden-nederland/


Stel je wilt niet op reis en denkt daarom dat een tussenjaar niks voor jou is. Bekijk dan eens 

de tal van mogelijkheden die zich aanbieden. Wil je bijvoorbeeld wel naar het buitenland, 

dan kan een taalreis of high school passend zijn. Je zit dan wel in de schoolbanken, wat voor 

sommigen nu juist precies niet is wat ze zoeken.  

Je zou ook eens kunnen kijken naar mogelijkheden om als vrijwilliger (maatschappelijke 

diensttijd of elders) aan de slag te gaan in Nederland. In het buitenland wordt ook van alles 

aangeboden: gesubsidieerd of betaald vrijwilligerswerk via de Europese Unie of via 

commerciële organisaties. Lees hier meer over werken in het buitenland.  

Twijfel je over reizen, dan zou je hier nog eens kunnen kijken.  

 

Stel je wil graag je tussenjaar benutten om je studievaardigheden te versterken, dan kun je 

hier zeker gericht aan gaan werken. Kijk bijvoorbeeld naar deze online tips om 

studievaardigheden te oefenen of deze toolkit waarmee je zelf aan de slag kunt om je 

studievaardigheden te verbeteren.  

Overigens niet iets om je hele jaar aan te wijden, maar het zal je studiesucces in elk geval 

kunnen vergroten. Denk daarnaast ook aan de andere genoemde punten, welke van grote 

invloed zijn op de studiesucces. Misschien kun je daar ook nog iets mee in je tussenjaar. 

 

Stel je bent bang dat als je direct doorstudeert, je het niet vol gaat houden. Je bent enorm 

toe aan een break. Dan is het zeker de moeite waard om naar de opties van een tussenjaar 

te kijken. Je psychische gesteldheid is namelijk een van de belangrijkste redenen van studie-

uitval. Als je even overloopt van het studeren, betekent dat overigens niet, dat je niet een 

mooi tussenjaar kunt plannen vol leuke en leerzame dingen. 

Jildou van Dijk heeft twee tussenjaren gevuld voordat zij aan een opleiding startte aan de 

Dutch Filmers Academy. Dit inspireerde haar tot het maken van een korte documentaire 

genaamd De Prestatiemaatschappij. Een mooi voorbeeld van hoe je een tussenjaar zowel 

kunt gebruiken voor je psychische gezondheid, als om aan kwaliteiten te werken.  

 

Stel je had grootste plannen voor een tussenjaar, maar wegens uiteenlopende redenen blijkt 

dit onhaalbaar te zijn. Laat dit je dan niet van de wijs brengen, maar bedenk waarom je dat 

plan precies uit wilde voeren en zoek naar een mooi alternatief – wellicht wat dichter bij huis 

https://www.tussenjaarkenniscentrum.nl/tussenjaar-mogelijkheden-en-risicos/tussenjaar-invullen/tussenjaar-mogelijkheden-reizen/taalreizen/
https://www.tussenjaarkenniscentrum.nl/tussenjaar-mogelijkheden-en-risicos/tussenjaar-invullen/tussenjaar-mogelijkheden-reizen/high-school-college-university/
https://www.doemeemetmdt.nl/
https://www.doemeemetmdt.nl/
https://vrijwilligerswerk.nl/default.aspx
https://www.europeansolidaritycorps.nl/vrijwilligerswerk/jongeren
https://www.tussenjaarkenniscentrum.nl/scholieren/tussenjaar-invullen/tussenjaaractiviteiten-reizen/backpacken-werken-studiekeuze-en-andere-activiteiten/
https://www.wilweg.nl/financien
https://www.tussenjaarkenniscentrum.nl/tussenjaar-mogelijkheden-en-risicos/tussenjaar-invullen/tussenjaar-wel-of-niet-reizen/
https://www.bekijkjetoekomstnu.nl/dossier/lobbox/lobbox-havo-hbo/hbostudievaardigheden/hbostudievaardigheden
https://www.bekijkjetoekomstnu.nl/dossier/lobbox/lobbox-havo-hbo/hbostudievaardigheden/hbostudievaardigheden
https://www.tudelft.nl/studenten/begeleiding/essential-study-skills/
https://www.tussenjaarkenniscentrum.nl/studeren-na-tussenjaar/tussenjaar-en-druk-op-studiekeuze/


– dat toch aan jou eisen voldoet. Via de website van het tussenjaarkenniscentrum wordt ook 

meegedacht over de mogelijkheden van een tussenjaar.  

Stel je bent ervan overtuigd dat je een tussenjaar wilt gaan vullen, zorg dan dat je het goed 

plant! Kijk hier hoe je je goed kunt voorbereiden. Zonde als er straks een jaar voorbij is, 

waarin je je stierlijk hebt verveeld.  

  

https://www.tussenjaarkenniscentrum.nl/tussenjaar-mogelijkheden-en-risicos/tussenjaar-invullen/tussenjaar-stappenplan/


1. Wat zou je willen doen in je tussenjaar?  

Denk aan concrete activiteiten, maar ook aan redenen waarom je dat zou willen 

doen. Maak hier een (lange) lijst van, uiteindelijk zul je er wellicht slechts enkele uit 

kiezen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Waar moet je allemaal rekening mee houden? 

Denk aan zaken die je concreet nodig hebt (geld, stage etc.), maar ook aan een 

globale tijdsplanning voor het jaar. Wellicht zijn er gedurende het jaar nog andere 

deadlines waar je rekening mee moet houden (bijv. inschrijven opleiding). Maak een 

jaaroverzicht van dit alles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3. Welke voorbereidingen moet je treffen? 

Nu ga je je plannen iets concreter maken. Wat is er in voorbereiding (maar ook 

gedurende je tussenjaar) nodig. Wie ga je contacten? Wanneer ga je dat doen? Hoe 

ga je het geld bij elkaar sprokkelen? Hoe ver van tevoren moet je een visum 

aanvragen?  
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