
Studiekeuzeprogramma 
bij Intermijn

>>

Een studie kiezen is vandaag de dag zo 
makkelijk nog niet. Met keuze uit zo’n 2500 
opleidingen (!) zijn er veel opties. Op open 
dagen van hogescholen en universiteiten 
is het soms best lastig om een realistisch 
beeld te krijgen van de inhoud van de 
opleiding, laat staan van het werkveld 
waar je in terecht gaat komen. Bovendien 
staat je hoofd soms nog helemaal niet naar 
studiekeuze op het moment dat je nog 
eindexamen moet doen. Maar, voor 1 mei 
moet je je keuze wel gemaakt hebben. Voor 
veel scholieren en ouders levert dit veel 

druk op. Een tussenjaar kan uitkomst bieden. 
Tijdens het studiekeuzeprogramma van 
Intermijn ga je gedurende drie maanden 
samen met andere studiekiezers intensief 
aan de slag. Je doet meer zelfkennis 
op. Wat zijn je kwaliteiten? Waar ben je 
minder goed in? Wat zijn je waarden? 
En je interesses? Ook leer je de wereld 
om je heen beter kennen. Wat houden 
verschillende studies en beroepen in? 
Welke organisaties spreken je aan? Wat is 
er allemaal mogelijk? Zo kies je een studie 
die écht bij je past.

Leren kiezen tijdens je tussenjaar
Intermijn is een studiekeuzeorganisatie met een duidelijke visie als het gaat 
om kiezen: kiezen moet je leren. 



Bij Intermijn werken we met kleine groepen van ongeveer tien studenten. Samen 
volgen jullie een intensief programma van vier dagen per week. Een enthousiast 
team van coaches verzorgt de begeleiding. 

Het programma is opgebouwd uit thema’s. Ieder thema heeft doelen en daar horen 
opdrachten en activiteiten bij. De thema's zijn inspirerend en afwisselend: van 
een workshop boksen om inzicht te krijgen in jouw groepsrol tot een bezoek van 
gastsprekers om in gesprek te gaan over drijfveren en ambitie.

Een van de coaches is jouw persoonlijke coach. Met hem 
of haar voer je regelmatig een voortgangsgesprek over 
jouw leerdoelen en je studiekeuze.

Een keer per week ga je een dag op werkbezoek. In 
kleine groepjes of alleen bezoek je iedere week een andere 
professional. Wat doet een projectleider precies? Waar 
begint een grafisch vormgever mee als hij zijn computer 
heeft opgestart? Welke kwaliteiten heb je nodig om een 
succesvol marketeer te zijn? Om de werkbezoeken te 
organiseren maak je ook gebruik van het grote netwerk 
van Intermijn, maar je zult naarmate het traject vordert ook 
leren hoe je je eigen netwerk in kunt zetten.

Het resultaat? Een flinke dosis zelfkennis, meer zelfver-
trouwen en een open en onderzoekende houding. Zo leer 
je een studiekeuze te maken!

Hoe is het studiekeuzeprogramma opgebouwd?

werken in kleine groepen
&

een persoonlijke coach
&

intensief: drie maanden, 
vier dagen per week

&
doelgericht en efficiënt

&
Resultaat: meer zelfkennis, 
meer zelfvertrouwen, een 

onderzoekende  
houding en een bewuste 

studiekeuze

voordelen 
studiekeuzeprogramma

Ben je gestopt met 
je studie? Ook dan 

kun je deelnemen aan 
het programma van 

Intermijn.     

studiekeuzeprogramma 

‘Bij Intermijn heb ik geleerd goed onder-
bouwd te kiezen voor wat bij mij past. Het 
eerste deel van het studiekeuzeprogramma 
lieten we de studiekeuze even los en heb 
ik vooral mezelf goed leren kennen. De 
coaches begeleidden me daarbij waar 
nodig, maar stimuleerden me vooral om 
zelf van alles over mezelf en de wereld om 
me heen te ontdekken.’

Noud Smeman
volgde het studiekeuzeprogramma in 2016

De ervaring van noud



Resultaten & ervaringen

“ Ik zag Nienke’s zelfvertrouwen ontzettend groeien 
tijdens het programma. Nienke is sindsdien minder 
teruggetrokken en durft meer haar verhaal te doen! 
Ik hoor het ook van mensen om ons heen.”  
Jacqueline, ouder

Het  
studiekeuze- 
programma  
van Intermijn 
draagt bij aan:
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“ Wat ik heel tof vond is dat je elke week een dag bij een 
andere organisatie gaat kijken. Zo krijg je een goed 
beeld van wat je leuk lijkt en wat niet. Dit maakt het veel 
makkelijker om een uiteindelijk studiekeuze te maken.” 
Pim, volgende het studiekeuzeprogramma in 2017

“ Intermijn heeft ervoor 
gezorgd dat onze zoon 
zijn eigen kwaliteiten beter 
in beeld heeft gekregen. 
Door het programma van 
Intermijn heeft hij een 
bewuste keuze gemaakt 
voor de studie die hij gaat 
volgen!” 
Franny, ouder
 

“ De tijd bij Intermijn heeft 
me heel veel zelfver-
trouwen gegeven. Ik 
vond het spannend om 
in een groep te starten, 
maar ben achteraf blij dat 
ik dat wel heb gedaan.” 
Nienke, volgde het 
studiekeuzeprogramma 
in 2016

studiekeuzeprogramma 

Motivatie:  83% geeft een 8 of 
hoger op schaal van 0-10 *

        Inzet:   83% geeft een 8 of  
hoger op schaal van 0-10 * 

*  oud-Intermijnstudenten die al gestart zijn 
met studeren.

Tevreden  
met keuze*: 88%
Studie voldoet  
aan verwachting*: 78%   

Studiekeuze

92%   is gestart of gaat 
starten met studeren 

het studiejaar direct na Intermijn.

88%   maakte een definitieve 
studiekeuze bij Intermijn

NA INTERMIJN:
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“Jongeren hebben tegenwoordig het gevoel 
dat er geen ruimte is om te twijfelen of fouten 
te maken. Binnen het studiekeuze traject van 
Intermijn voelen jongeren zich begrepen. 
Het programma is opgezet en wordt uitge-
voerd door jonge enthousiaste mensen, die 
zelf niet al te lang geleden voor dezelfde 
keuzes hebben gestaan. We begrijpen hun 
belevingswereld en weten dus goed wat de 
jongere doormaakt. 
  Daarnaast stemmen we ondanks het 
vast programma goed af op de behoefte 
van de studiekiezer die op dat moment 
voor ons zit. Het geeft voldoening om de 
Intermijnstudenten handvatten te bieden 
zodat zij zelf tot nieuwe inzichten en 
een goed beargumenteerde studiekeuze 
komen. In een korte tijd kan veel gebeuren; 
vaak komen studiekiezers onzeker binnen en 
sluiten zij het traject af met meer vertrouwen 
en nieuwe energie. Mooi toch?”

Stefan van der Wal, coach bij Intermijn:

WIL JE KENNISMAKEN MET ALLE COACHES VAN INTERMIJN?
 KIJK OP >> INTERMIJN.NL/TEAM

studiekeuzeprogramma 

Michelle Gerlach, coach bij Intermijn:

“Je hebt je middelbareschooldiploma op 
zak en het is tijd om te studeren. De keuze 
is helemaal aan jou, wat een vrijheid! Maar 
hoe doe je dat eigenlijk, een goede (studie)
keuze maken? Hoe weet je nu zeker dat 
een studie bij jou past?
 Een tussenjaar kun je nuttig besteden. 
Je kunt het gebruiken om meer over jezelf 
en de wereld te ontdekken. Tijdens een 
tussenjaar kun je ook veel plezier beleven. 
Deze balans weten we bij Intermijn goed 
te vinden en dat maakt mijn werk hier 
ook zo leuk. Met een jong- en deskundig 
team bieden we een actief en afwisselend 
programma aan.
 Sinds september 2014 ben ik 
onderdeel van het team van Intermijn, 
als sociaal psycholoog. Wat mij drijft 
bij Intermijn? Het vertrouwen wat de 
deelnemers ontwikkelen in zichzelf en de 
keuzes die ze maken. Dat te zien, geeft 
onwijs veel energie!”

Coaches aan het woord

https://intermijn.nl/wie-zijn-we/team/


Jannes Cohen 
volgde het studiekeuzeprogramma in 2017

Wist je dat Intermijn 
alweer vijf jaar bestaat? 
Ter gelegenheid van dit 
jubileum schreven we de 

whitepaper ‘LEREN KIEZEN’, 
te downloaden op onze 

website!

studiekeuzeprogramma 

Startdata en tarieven
Het studiekeuzeprogramma start drie keer per schooljaar: september, december  
en maart. Op onze website vind je de actuele startdata en zie je of er nog plaats 
is in het programma van jouw keuze.

 Deelnemen aan het studiekeuzeprogramma kost € 2.950,-  (inclusief btw). 
Voor dit bedrag ontvang je een met zorg samengesteld programma van vier 
dagen per week gedurende drie maanden. Aan het programma van Intermijn zijn 
geen verdere kosten verbonden. Excursies, workshops, lezingen en andere 
activiteiten zitten inbegrepen bij de prijs. Wel betaal je zelf de reiskosten.

Ik wil meedoen! Hoe kan ik me aanmelden?
Op de website van Intermijn kun je je aanmelden voor een kennismakings-
gesprek. Je komt dan (eventueel samen met je ouders/opvoeders) naar de 
locatie van Intermijn. Tijdens dit vrijblijvende gesprek vertellen we je alles over 
onze visie op studiekeuze en de opzet van het programma. En natuurlijk kun je  
al je vragen stellen. 
 Ben je na dit gesprek enthousiast geworden en wil je meedoen? Dan kun je  
je inschrijven en ontvang je de star t informatie van jouw programma.

Heb je nog vragen aan ons? Laat het ons weten via info@intermijn.nl of bel 
ons op 030 - 22 72 345.  

>>  www.intermijn.nl 

‘De structuur die Intermijn creëerde was 
heel welkom; ik werd gestimuleerd om zelf 
weer initiatief te nemen, uit mijn comfort 
zone te stappen en in actie te komen. Dit 
gaf zelfvertrouwen en het is een mooie 
basis om op terug te kunnen vallen bij het 
maken van je studiekeuze, of later als je 
nog eens twijfelt.”

De ervaring van Jannes 

https://intermijn.nl/whitepaper-download-leren-kiezen/
https://intermijn.nl/

