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(beeld unsplash)Door de coronacrisis lijkt reizen of werken in de horeca voorlopig een utopie.

Creativiteit nodig voor tussenjaar

De coronacrisis zorgt voor onzekerheid bij jongeren die van plan waren komend schooljaar als

tussenjaar te gebruiken. Kunnen zij reizen of werken in de horeca volgend jaar?

 AMERSFOORT

Het is allang geen vanzelfsprekendheid meer dat jongeren na

hun middelbare school meteen een vervolgopleiding gaan

doen. Een steeds grotere groep, in 2017 ruim 10 procent van de

eerstejaarsstudenten, kiest voor een tussenjaar, blijkt uit

cijfers van ResearchNed. Ze gaan reizen, werken of investeren

extra tijd in hun studiekeuze. word lid ARTIKELEN 
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Door de coronacrisis lijkt reizen of werken in de horeca

voorlopig een utopie. Toch is dat volgens Daniëlle Vogels van

het TussenjaarKenniscentrum geen reden om het tussenjaar te

laten schieten. ‘Nu overhaast nog een studie kiezen, dat moet

voor 1 juni, is onverstandig. Dit vergroot de kans op uitval in

het hoger onderwijs.’ Niettemin merkt ze wel dat jongeren

twijfelen, nu hun plannen in duigen kunnen vallen. ‘Maar er

zijn nog andere manieren dan reizen en werken om je

tussenjaar te besteden.’

keuzes uitgesteld

Voor christelijke jongeren is het Basisjaar van de Evangelische

Hogeschool een optie. Directeur Els van Dijk laat weten dat

mensen in onzekere tijden keuzes uitstellen. ‘Qua

aanmeldingen voor het Basisjaar zitten we op het

gebruikelijke spoor, maar dat hoeft nog niets te zeggen. Vooral

mei en juni zijn belangrijke maanden voor ons.’

Thomas Wegbrands van studiekeuzeorganisatie Intermijn

begeleidt jongeren in hun studiekeuze met een

tussenjaarprogramma van drie maanden in Utrecht. Hij merkt

dat er deze weken veel vraag is naar een begeleidingstraject na

de zomer. ‘Aan het begin van de coronacrisis was nog veel

onzeker. Nu lijkt het erop dat de situatie nog wel even gaat

duren. Reizen of werken wordt lastig, dus komen jongeren

eerder bij ons uit.’

Wegbrands probeert met Intermijn jongeren te helpen bij het

maken van een keuze voor hun studie. Dat open dagen in het

vervolgonderwijs online worden gehouden of worden afgelast,

is voor hem geen probleem. ‘Er zijn kansen. Professionals in

het werkveld zijn beter bereikbaar om eens mee te bellen. Dat

geeft inzichten voor de studiekeuze. Hoewel reizen mogelijk

niet doorgaan, betekent een tussenjaar dus nog niet dat je een

heel jaar in de supermarkt moet werken.’

Dat beaamt Vogels, waarbij ze toevoegt dat een jaartje werken

helemaal niet zo verkeerd is. ‘In je studie ga je ook vakken

krijgen die je niet leuk vindt, waarbij doorzettingsvermogen

belangrijk is. Dat leer je door zo’n baantje.’ Volgens haar kan

een tussenjaar komend schooljaar een prima optie zijn,

hoewel het meer creativiteit vraagt. ‘Anders gaan jongeren
word lid ARTIKELEN 
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misschien werken op een boerderij in Frankrijk. Nu kun je in

Nederland werken bij boeren die personeel tekortkomen of

vrijwilligerswerk doen bij voedselbanken, waar veel oudere

vrijwilligers zijn.’ <

‘gelukkig nog niet geboekt’

naam: Sam van Dijk

leeftijd: 18 jaar

‘Nu zit ik in het examenjaar van de havo. Omdat ik me veel

moet focussen op school, heb ik geen idee wat ik wil

studeren. Daarom heb ik een tussenjaar gepland. Ik wil een

goed beeld krijgen van mijn interesses, om te voorkomen

dat ik mijn studie niet afmaak. Verder wil ik naar

concerten, zes weken naar Amerika en om dat te

bekostigen veel werken. Gelukkig heb ik die reis nog niet

geboekt. Het is nog onzeker of dat allemaal kan doorgaan.

De horeca lijkt langzaam weer open te gaan, dus een

baantje vinden zal wel lukken. Reizen wordt misschien een

lastiger verhaal. En zelfs als je kunt vliegen, is het de vraag word lid ARTIKELEN 
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wat je in Amerika al kan doen. Daarnaast ben ik van plan

om volgend jaar mijn rijbewijs te halen, maar doordat

rijlessen veel zijn afgelast, zal de wachtrij enorm zijn.’

‘getwijfeld over tussenstudie’

naam: Suna Can

leeftijd: 17 jaar

‘Al jaren heb ik in mijn hoofd dat ik wil gaan reizen. Mijn

plan is om begin 2021 een paar maanden te backpacken in

Zuidoost-Azië en naar Turkije te gaan. Zuidoost-Azië,

omdat daar veel jonge backpackers naartoe gaan en je

makkelijk contact legt. En Turkije, omdat ik Turkse roots

heb. Daarvoor wil ik veel uren werken, zodat ik het geld heb
word lid ARTIKELEN 

TEGOED4/5

https://www.nd.nl/abonnement


30-4-2020 Creativiteit nodig voor tussenjaar | Nederlands Dagblad

https://www.nd.nl/nieuws/nederland/969220/creativiteit-nodig-voor-tussenjaar 5/5

javascript

om te reizen. Door de coronacrisis heb ik best wel

getwijfeld of zo’n tussenjaar wel een goed idee is. Voor mijn

droomstudie, internationale politiek, had ik me al moeten

aanmelden. Daarom dacht ik aan een jaar een tussenstudie

zoals rechten. Ik hoop dat het reizen begin volgend jaar

weer kan en anders ga ik taalcursussen doen. Talen leren

was voor mij een reden om op reis te gaan, naast het

werken aan mijn sociale vaardigheden.’
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