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Een tussenjaar of  meteen studeren?

Programma

• Keuze voor een tussenjaar 

• Studeren in het buitenland
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Studiesucces? 

• HBO: na 5 jaar 46% een diploma behaald

26% uitvallen zonder diploma

• Universiteit: na 5 jaar 75% diploma behaald

16% uitvallen zonder diploma

Studiestop eerstejaars
• HBO: ruim 30% eerstejaars stopt studie

• Universiteit: ruim 20% eerstejaars stopt
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Wat is tussenjaar

• Een tussenjaar is een jaar tussen (meestal) twee opleidingen, waarin je iets 
(geheel) anders doet. Je begint dus niet meteen aan je studie.

• Een tussenjaar is bedoeld (afhankelijk van de persoon) om de horizon te 
verbreden en/of  ideeën op te doen voor een studiekeuze.

Mogelijkheden in tussenjaar

• reizen

• werken

• vrijwilligerswerk (au-pair)

• een taalcursus

• nadenken over je studiekeuze
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Belangrijk

Bedenk van te voren wat je in een tussenjaar wilt doen. En, wat je daarna wilt 
doen.

Rekening met:

• Binnen-of  buitenland

• Leeftijd

Begin daarom op tijd met de voorbereiding

Wat kan een tussenjaar opleveren?

• Sterke studiemotivatie

• Goed gefundeerde studiekeuze

• Discipline en doorzettingsvermogen

• Zelfstandigheid

• Voldoende tijd om je op te laden (fysiek en 
mentaal)

vergrote kans op studiesucces
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Gevaar “onvoldoende voorbereid” tussenjaar

• Nog steeds niet weten wat je wilt studeren

• Teveel verveling

• Moeite met oppakken studieritme bij nieuwe studie

• Geen zin meer in studeren

Hulpvragen

Wat zijn volgens jou goede redenen om meteen door te studeren na havo 
of  vwo? 

Wat vind jij goede redenen voor een tussenjaar?

Wat past het bij jou? 
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Studeren in het buitenland

Onderdeel van je studie

• Uitwisselingsprogramma

• Zelf  een studie regelen

• Taalcursus

Tussenjaar tijdens je studie
• Tijdelijk stop van je studie

• Studievertraging

Volledige studie
• Bachelor en/of  Master

Volledige bachelor in het buitenland 

• Als je overweegt je hele studie in het buitenland te doen, wil je natuurlijk 
eerst weten of  je met je Nederlandse diploma van de middelbare school kunt 
worden toegelaten tot een buitenlandse opleiding. 
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Rankings

• Als je op zoek bent naar een buitenlandse hbo/universiteit, kijk dan ook naar 
rankings. Die geven je snel en eenvoudig een beeld van de positie van 
universiteiten. 

• Maar ga hier niet blind op af. 

Studeren in buitenland/Tussenjaar

• www.wilweg.nl

• www.buitenlandbeurs.nl

• www.tussenjaarkenniscentrum.nl
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Vragen


