
 
 
Programma TussenjaarBeurs 2018 
15 maart 2018 in het gebouw van onderwijsinstituut Boswell-Bѐta, Laan van Puntenburg 2A, Utrecht, vlak naast het centraal station.  
Stands zijn doorlopend te bezoeken van 16.00 tot 21.00 uur in de aula en het trappenhuis. Zie onderstaand schema voor tijdstippen en lokalen waar 
presentaties/workshops en lezingen plaatsvinden. Onder het schema een lijst met deelnemende organisaties. 
Toegang is gratis. Inschrijven is verplicht en kan hier: http://www.tussenjaartwijfels.info/inschrijfformulier-tussenjaarbeurs-2018/  
LET OP: Zorg dat je op tijd bij het lokaal bent, want vooraf inschrijven voor presentaties/workshops en lezingen is niet mogelijk en vol is vol. 
 

 
Deelnemende organisaties TussenjaarBeurs 2018 (zie verder volgende pagina, klik op de naam om naar de website van de organisatie te gaan): 
Activity International (verschillende soorten tussenjaar-reizen) 
Breekjaar (tussenjaarprogramma’s in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Eindhoven) 
Boswell-Bèta (onderwijsinstituut met havo- en vwo-cursussen en examens in de vakken wiskunde, natuurkunde, scheikunde en biologie) 
Bureau Buitenland (bemiddeling en advies bij de invulling van een tussenjaar in het buitenland) 
Education First (taalreizen) 
ESL – Taalreizen 
Evangelische Hogeschool Amersfoort (diverse tussenjaarprogramma’s) 
Fulbright Center (beurzen en bemiddeling voor studeren in de Verenigde Staten) 
Jonge Helden Academie (tussenjaarprogramma in Nijmegen) 

 lokaal 2.09 lokaal 2.10 lokaal 2.11 lokaal 2.12 lokaal 2.13 Lokaal2.14 
16.00 – 16.30u Hermien Miltenburg( oudervoorlichter Wageningen University en 

ambassadeur ouderbetrokkenheid van decanenvereniging NvS-NvL) 
over studiekeuze en tussenjaar 

Breekjaar Fulbright Center Vrije Hogeschool Travel Active Tropisch Tussenjaar 
de reis naar je studiekeuze 

16.45 – 17.15u Daniёlle Vogels (initiatiefnemer  van het TussenjaarKenniscentrum) 
over effecten en risico’s van een tussenjaar en hoe ouders deze 
kunnen beïnvloeden  

Jonge Helden 
Academie 

Bureau Buitenland Information Planet Tussenjaar Zeeland Tussenjaarprogramma 
Noord-Nederland 

17.30 – 18.00u Rogier van Aanholt over zijn werk als studieloopbaanbegeleider van 
Hogeschool Arnhem Nijmegen en hoe hem dat inspireerde om 
tussenjaarprogramma de Jonge Helden Academie mee op te richten 

Start Academy 
 

Stichting Landmerk Intermijn 
een studiekeuze maken 

tijdens je tussenjaar 

Studiekeuzetrajecten 
UvA-HvA 

SIW Internationale 
Vrijwilligersprojecten 

       
18.30 – 19.00u Stichting Landmerk over tussenjaarprogramma het Sleuteljaar 

 
 

Jonge Helden 
Academie 

Youth for 
Understanding  

Nederland 

Vrije Hogeschool ESL - Taalreizen Tussenjaarprogramma 
Noord-Nederland 

19.15 – 19.45u Rogier van Aanholt over zijn werk als studieloopbaanbegeleider van 
Hogeschool Arnhem Nijmegen en hoe hem dat inspireerde om 
tussenjaarprogramma de Jonge Helden Academie mee op te richten 

Start Academy Boswell Bѐta Activty International Intermijn 
een studiekeuze maken 

tijdens je tussenjaar 

Tussenjaar Zeeland 

20.00 – 20.30u Daniёlle Vogels (initiatiefnemer  van het TussenjaarKenniscentrum) 
over onderzoeken naar effecten van een tussenjaar en hoe ouders dit 
kunnen beïnvloeden  

Breekjaar Travel A ctive Studiekeuzetrajecten 
UvA-HvA 

Education First Tropisch Tussenjaar 
de reis naar je studiekeuze 



Information Planet (verschillende soorten tussenjaar-reizen) 
Intermijn (studiekeuzeorganisatie met tussenjaarprogramma in Utrecht) 
SIW Internationale Vrijwilligersprojecten (o.a. met beurs van Erasmus+ programma van de Europese Unie) 
Start Academy (tussenjaarprogramma van Hogeschool Arnhem Nijmegen) 
Stichting Landmerk (tussenjaarprogramma in Utrecht, gericht op retorica, filosofie en literatuur) 
Studiekeuzetrajecten Universiteit van Amsterdam en Hogeschool van Amsterdam 
Travel Active (verschillende soorten tussenjaar-reizen) 
Tropisch Tussenjaar (tussenjaarprogramma’s op Bonaire, Bali en Malaga) 
Tussenjaarprogramma Noord-Nederland (van Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool en voortgezet onderwijs Noord-Nederland) 
Tussenjaar Zeeland (tussenjaarprogramma in Middelburg) 
Vrije Hogeschool (Liberal Arts tussenjaarprogramma in Zeist) 
YFU Nederland (een jaar high school, college of projectwerk in het buitenland) 
 
 
 
 


