Jaarverslag 2021 TussenjaarKenniscentrum
Algemeen
Vanwege de coronapandemie waren bijna alle activiteiten vanuit het TussenjaarKenniscentrum dit jaar online.
De belangstelling hiervoor was ongeveer gelijk aan voorgaand jaar. Uit enquêtes onder decanen is gebleken dat
zij met name jongeren die interesse tonen in een tussenjaar informatie geven over mogelijkheden voor invulling
hiervan, en hierbij verwijzen naar de website en activiteiten van het TussenjaarKenniscentrum. Naar het zich laat
aanzien betreft dit vooral jongeren uit kansrijke milieus. Dit vergroot kansenongelijkheid; omdat een tussenjaar,
naast risico’s, kansen met zich mee kan brengen voor een betere (studie)loopbaan. Ook voor jongeren die weinig
te besteden hebben. Hierop werd dit jaar vanuit het TussenjaarKenniscentrum steeds meer gewezen, onder
meer bij voorlichting aan decanen en studieloopbaanbegeleiders. Hiernaast werden een aantal initiatieven
genomen om jongeren en ouders die hierover vanuit onderwijsinstellingen nog niet breed worden geïnformeerd
beter te kunnen gaan bereiken.
Activiteiten
Workshops/voorlichting
 Workshop Tussenjaarplan met open inschrijving via de website vond 6 keer plaats. Hieraan namen in
totaal 118 jongeren deel samen met hun ouder(s).
 In opdracht van scholen werd workshop Tussenjaarplan 9 keer verzorgd vanuit het
TussenjaarKenniscentrum. In totaal namen hieraan ruim 150 leerlingen deel samen met hun ouder(s).
 Er is geen zicht op het aantal keren dat deze workshop door decanen/studieloopbaanbegeleiders aan
leerlingen en ouders van hun school is gegeven. In de afgelopen jaren is hiervoor aan ongeveer 100
decanen/studieloopbaanbegeleiders een cursus gegeven.
 Een nieuwe versie van workshop Tussenjaarplan voor jongeren, waaraan zij in tegenstelling tot
voornoemde versie konden deelnemen zonder ouders, werd 2 keer met open inschrijving aangeboden
via de website. Hieraan namen in totaal 7 jongeren deel.
 Workshop ‘Studeren of een tussenjaar’ met open inschrijving via de website vond 2 keer plaats. Hieraan
namen in totaal 22 jongeren deel samen met hun ouder(s). Hiernaast werd deze workshop 1 keer
verzorgd in opdracht van een school; hieraan namen toen ruim 20 leerlingen deel samen met hun
ouder(s).
 Online bijeenkomsten voor ouders van jongeren die een tussenjaar overwegen werden 2 keer via de
website aangeboden met open inschrijving. Hieraan namen ouders van in totaal 19 jongeren deel.
 Aan de online Bachelor Open dagen van Radboud Universiteit werd 3 keer meegewerkt, 1 keer werd
een webinar gegeven voor LOB-platform Droomloopbaan.
 Aan in totaal ruim 100 decanen/studieloopbaanbegeleiders werd in dit jaar in 4 bijeenkomsten een
voorlichting/workshop/training gegeven.
Online TussenjaarBeurs
De TussenjaarBeurs werd 2 keer online georganiseerd: op 11 januari en 23/24 juni. Op 11 januari namen
hieraan 19 organisaties deel die activiteiten aanbieden voor in een tussenjaar in binnen- en buitenland. Het
programma met links om te kunnen deelnemen aan de online sessies werd gestuurd aan ruim driehonderd
jongeren, exclusief ouders.
Op 23/24 juni namen hieraan 23 organisaties deel die activiteiten aanbieden voor in een tussenjaar in binnenen buitenland. Het programma met links om te kunnen deelnemen aan de online sessies werd gestuurd aan
ruim driehonderd jongeren, exclusief ouders.
Overige activiteiten
 De pagina op onze website waar digitale gids ‘Studiesucces en tussenjaar: kansen en gevaar’ gratis kan
worden gedownload is in dit jaar ruim 1500 keer bezocht.











Op ons blog Keuzekansen zijn twee nieuwe series artikelen gestart: één met ervaringsverhalen van
jongeren die een tussenjaar hadden dat weinig geld kostte en waardevol was voor hun ontwikkeling, en
één met ervaringsverhalen van onderwijsprofessionals die een tussenjaarprogramma hebben
opgericht.
Een nieuw gratis lespakket voor LOB (loopbaanoriëntatie en -begeleiding) werd gemaakt voor decanen,
studieloopbaanbegeleiders en mentoren. De webpagina waar dit gratis kan worden gedownload werd
ruim 300 keer bezocht.
Begin juli vond een online bijeenkomst plaats van tussenjaardecanen (onderwijsprofessionals die
meedenken over en helpen bij de ontwikkeling van het TussenjaarKenniscentrum). Hierin werd
besproken wat we kunnen doen om jongeren en ouders die vanuit onderwijsinstellingen nog niet breed
worden geïnformeerd over risico’s en kansen van een tussenjaar beter te bereiken.
Naar aanleiding van voorgaande werd een module ‘studiesucces en tussenjaar’ ontwikkeld voor de
online LOB-methode van Qompas, die met instemming daarvan is doorgestuurd aan DeDecaan.net en
Studiekeuze123.
Diverse gesprekken zijn gevoerd met (ervarings)deskundigen en vertegenwoordigers van relevante
organisaties om met name jongeren uit minder kansrijke milieus en hun ouders beter te kunnen gaan
bereiken. Plannen hiervoor worden komend jaar verder uitgewerkt.
PR en communicatie

Voor items in diverse algemene media werd achtergrondinformatie geleverd en meegewerkt aan interviews.
Verder werden artikelen geschreven voor onder meer blog Studiekeuzekind en de website van Studiekeuze123.
De website van het TussenjaarKenniscentrum had in dit jaar in totaal ruim 40.000 bezoekers. Het aantal
abonnees van onze nieuwsbrief was eind 2021: ruim 400 onderwijsprofessionals, ruim 400 ouders en ruim 250
jongeren. Aantal volgers op social media: Twitter: 104, Facebook: 180, Instagram: 350, Linkedin: 1156.
In november werden aan decanen havo/vwo van ruim 250 scholen posters gestuurd met daarop de tekst: ‘Denk
jij over een tussenjaar? Kijk voor overzichten van mogelijkheden in binnen- en buitenland en tips om risico’s te
beperken op www.tussenjaarkenniscentum.nl’. Hierbij werd in een begeleidende brief kort toegelicht waarom
het waardevol is deze op te hangen in school en werd gewezen op het gratis materiaal op onze website voor
LOB-lessen.
Vooruitzicht
In 2022 zal op basis van de gesprekken die plaatsvonden in afgelopen jaar verder worden gewerkt aan het beter
bereiken van met name jongeren uit minder kansrijke milieus en hun ouders. Dit gebeurt in overleg met de
Gelijke Kansen Alliantie van het ministerie van Onderwijs.

