
Activiteiten TussenjaarKenniscentrum april 2016 t/m april 2019 

 
 
Hiernaast informatievoorziening via: 

 Tientallen bijdragen aan publieke media en vak media. 
 Nieuwsbrief TussenjaarKenniscentrum 3 tot 4 keer per jaar naar +/- 250 onderwijsprofessionals, +/- 100 ouders en +/- 50 scholieren (stand april 2019) 
 Website www.tussenjaarkenniscentrum.nl (sinds februari 2018 online): maandelijks +/- 2500 bezoekers (stand april 2019) 

jaar activiteit aantal 
keren  

aantal persoonlijk geïnformeerde scholieren en ouders aantal persoonlijk geïnformeerde 
onderwijsprofessionals 

2016 Workshop Tussenjaarplan buiten scholen 5 57 scholieren en +/- 85 ouders  
2016 voorlichting op vo/mbo school 2 +/- 100 scholieren en +/- 60 ouders  
2016 voorlichting aan regionale decanenkring havo/vwo 2  +/- 40  
2016 congres ter voorbereiding op totstandkoming TKC 1 +/-20 scholieren +/-10 ouders +/-10 
   totaal 2016: +/-175 scholieren en +/- 150 ouders totaal 2016: +/- 50 onderwijsprofessionals 
2017 Workshop Tussenjaarplan buiten scholen 4 52 scholieren en +/- 80 ouders  
2017 Workshop Tussenjaarplan op scholen 8 +/- 150 scholieren en +/-200 ouders  
2017 voorlichting op vo/mbo school 3 +/- 100 scholieren en +/-200 ouders  
2017 voorlichting aan regionale decanenkring havo/vwo 4  +/-80 
2017 Tussenjaarbeurs 1 +/- 40 scholieren en +/- 60 ouders +/-10 
2017 cursus voor decanen/leerlingbegeleiders 3  27 
   totaal 2017: +/- 350 scholieren en +/- 550 ouders totaal 2017: +/- 100 onderwijsprofessionals 
2018 Workshop Tussenjaarplan buiten scholen 5 +/- 100 scholieren en +/- 150 ouders  
2018 Workshop Tussenjaarplan op scholen 7 +/- 115 scholieren en +/- 170 ouders  
2018 voorlichting op vo/mbo school 9 +/-500 scholieren en +/- 400 ouders  
2018 voorlichting elders 2 +/- 45 scholieren en +/- 60 ouders  
2018 voorlichting aan regionale decanenkring havo/vwo 4  +/- 70 
2018  cursus voor decanen/leerlingbegeleiders 3  31 
2018 Tussenjaarbeurs 2 +/- 350 scholieren en +/- 525 ouders  
   totaal 2018: +/-1100 scholieren en +/-1300 ouders totaal 2018: +/- 100 onderwijsprofessionals 
2019 Workshop Tussenjaarplan op scholen 9 +/-200 scholieren en +/- 300 ouders  
2019 Workshop Tussenjaarplan buiten scholen 3 39 scholieren en +/- 60 ouders  
2019 voorlichting op vo/mbo school 3 +/- 150 scholieren en +/- 50 ouders  
2019 cursus voor decanen/leerlingbegeleiders 1  6 
2019 voorlichting aan regionale decanenkring havo/vwo 1  20 
2019 Tussenjaarbeurs 1 +/-225 scholieren en +/-350 ouders  
   totaal 2019 t/m april: +/-620 scholieren en +/-750 ouders totaal 2019 t/m april: +/- 25 onderwijsprofessionals 


