
 
 

Mijn Tussenjaar Actieplan 
 

Stap 1. Behoefte bepalen – Het startpunt van een waardevol 

tussenjaar is om te bepalen waar je behoefte aan hebt en wat je 

wilt bereiken. Maak onderstaande zin voor jezelf af: 

Ik neem een tussenjaar omdat… 

 

 

Mijn tussenjaar is een succes als… 

 

 

Stap 2. Doelen opstellen – Er zijn drie doelen die de basis 

vormen van jouw ‘Tussenjaar Actieplan’ en straks richting geven 

aan jouw tussenjaar:  

 

1. Mijn Persoonlijke Groei doel – hier ga je bepalen wat je wilt 

ervaren in je tussenjaar en hoe je persoonlijk gaat groeien. 

 

2. Mijn Financiële doel – hier ga je bepalen hoeveel je wilt sparen 

en welk inkomen je daar voor nodig hebt. 

 

3. Mijn Studiekeuze doel – hier ga je bepalen hoe je op tijd de 

juiste studie kan kiezen en een verkeerde keuze voorkomt. 

 

 

 



 
 

Mijn Persoonlijke Groei doel 

Dit is mijn persoonlijke groei doel: 

Format: Ik wil ONDERWERP maken/halen/oppakken/leren/afronden/doen/etc. 

Voorbeelden: Ik wil…een rondreis maken door Azië, een vreemde taal leren,  

au pair worden in het buitenland, een roadtrip maken door Nederland, een 

nieuwe sport oppakken, een sport die ik al uitoefen naar het volgende niveau 

brengen, een nieuwe hobby oppakken, een cursus afronden ter voorbereiding 

op een studie, mijn rijbewijs halen, nieuwe vriendschappen sluiten, mijn 

duikbrevet halen (in het buitenland), leren hoe je moet programmeren, 

vrijwilligerswerk doen.  

 

 

 

Dit doel is voor mij belangrijk om te halen omdat: 

Voorbeeld: zodat ik…zelfvertrouwen kan opbouwen, nieuwe mensen kan leren 

kennen, mijn vaardigheden kan vergroten, goed voorbereid ben op mijn 

vervolgstudie, kan relaxen en even kan bijkomen, een nieuwe cultuur en taal 

kan leren kennen, persoonlijk kan groeien, mezelf beter leer kennen. 

 

 

Dit heb ik nodig om dit doel te bereiken: 

Tussenjaar (reis)organisaties benaderen, reis uitstippelen, rijschool bellen, 

cursus uitzoeken, onderzoek doen naar een nieuwe sport/hobby etc. 

Actie 1.  

 

Actie 2. 

 

Actie 3.  

 

 



 
 

Mijn Persoonlijke Groei doel (2) 

Dit is mijn persoonlijke groei doel: 

Format: Ik wil ONDERWERP maken/halen/oppakken/leren/afronden/doen/etc. 

Voorbeelden: Ik wil…een rondreis maken door Azië, een vreemde taal leren,  

au pair worden in het buitenland, een roadtrip maken door Nederland, een 

nieuwe sport oppakken, een sport die ik al uitoefen naar het volgende niveau 

brengen, een nieuwe hobby oppakken, een cursus afronden ter voorbereiding 

op een studie, mijn rijbewijs halen, nieuwe vriendschappen sluiten, mijn 

duikbrevet halen (in het buitenland), leren hoe je moet programmeren, 

vrijwilligerswerk doen.  

 

 

 

Dit doel is voor mij belangrijk om te halen omdat: 

Voorbeeld: zodat ik…zelfvertrouwen kan opbouwen, nieuwe mensen kan leren 

kennen, mijn vaardigheden kan vergroten, goed voorbereid ben op mijn 

vervolgstudie, zo kan relaxen en even kan bijkomen, een nieuwe cultuur en 

taal kan leren kennen, persoonlijk kan groeien, mezelf beter leer kennen. 

 

 

Dit heb ik nodig om dit doel te bereiken: 

Tussenjaar (reis)organisaties benaderen, reis uitstippelen, rijschool bellen, 

cursus uitzoeken, onderzoek doen naar een nieuwe sport/hobby etc. 

Actie 1.  

 

Actie 2. 

 

Actie 3.  

 

 



 
 

Mijn Financiële Doel 

Dit is mijn financiële doel: 

Format: ik wil BEDRAG,- sparen vóór DATUM zodat ik SPAARDOEL 

Voorbeeld 1: ik wil 1500,- euro sparen vóór 1 februari 2022 zodat ik mijn 

rijbewijs kan halen.  

Voorbeeld 2: ik wil 2500,- euro sparen vóór 1 januari 2022 zodat ik in het 

nieuwe jaar één maand naar Zuid-Amerika kan afreizen.  

 

 

Dit moet ik per maand sparen: 

Voorbeeld: BEDRAG,- delen door het aantal resterende maanden.  

Voorbeeld 1: 1500,- / 5 = 300,- euro per/maand sparen 

Voorbeeld 2: 2500,- / 4 = 625,- euro per/maand sparen 

 

 

Dit heb ik nodig om mijn doel te bereiken: 

Een extra bijbaan vinden, gesprek met mijn leidinggevende aanvragen om 

extra uren te bespreken, solliciteren naar fulltime banen, een hobby omzetten 

naar een webshop, crowdfunding actie opzetten, gesprek met mijn ouders 

voeren wat ze evt. willen bijdragen aan mijn spaardoel, etc. 

Actie 1.  

 

Actie 2.  

 

Actie 3.  

 

 

 

 



 
 

Mijn Financiële Doel (2) 

Dit is mijn financiële doel: 

Format: ik wil BEDRAG,- sparen vóór DATUM zodat ik SPAARDOEL 

Voorbeeld 1: ik wil 1500,- euro sparen vóór 1 februari 2022 zodat ik mijn 

rijbewijs kan halen.  

Voorbeeld 2: ik wil 2500,- euro sparen vóór 1 januari 2022 zodat ik in het 

nieuwe jaar één maand naar Zuid-Amerika kan afreizen.  

 

 

Dit moet ik per maand sparen: 

Voorbeeld: BEDRAG,- delen door het aantal resterende maanden.  

Voorbeeld 1: 1500,- / 5 = 300,- euro per/maand sparen 

Voorbeeld 2: 2500,- / 4 = 625,- euro per/maand sparen 

 

 

Dit heb ik nodig om mijn doel te bereiken: 

Een extra bijbaan vinden, gesprek met mijn leidinggevende aanvragen om 

extra uren te bespreken, solliciteren naar fulltime banen, een hobby omzetten 

naar een webshop, crowdfunding actie opzetten, gesprek met mijn ouders 

voeren wat ze evt. willen bijdragen aan mijn spaardoel, etc. 

Actie 1.  

 

Actie 2.  

 

Actie 3.  

 

 

 

 



 
 

Mijn Studiekeuze doel: 

Dit is mijn studiekeuze doel: 

Format: ik wil vóór DATUM de juiste studie kiezen 

Voorbeeld: ik wil vóór 15 januari de juiste studie kiezen (zodat ik uit alle studies 

kan kiezen).  

 

 

Dit heb ik nodig om dit doel te bereiken: 

Voorbeelden: open dagen/studiekeuzebeurs bezoeken, online oriënteren, mijn 

netwerk inschakelen, studiekeuzetesten maken, goed gesprek met m’n ouders, 

broer/zus en/of vriend/vriendin, nieuwe (werk)ervaringen opdoen. 

 

Actie 1. 

 

Actie 2. 

 

Actie 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Stap 3. Tussenjaar Kalender invullen – je hebt nu 3-5 doelen 

opgesteld om richting te geven aan je tussenjaar. Ieder doel is 

gekoppeld aan 3 bijbehorende acties – totaal 9-15 acties. De 

volgende stap is om jouw doelen een plek te geven in jouw 

tussenjaar. We vertalen nu jouw doelen naar jouw tussenjaar 

kalender zodat je een globale planning kan maken.  

 

Ga als volgt te werk: 

 

1. Geef ieder doel een aparte kleur en gebruik hiervoor drie 

verschillende (markeer)stiften. Bijvoorbeeld: 

  Persoonlijke Groei  

  Financieel 

  Studiekeuze 

 

2. Print de kalender uit en plan globaal in hoe je de doelen gaat 

verspreiden over het jaar. Bijvoorbeeld: 

Overweeg je om volgend voorjaar een verre reis te maken? 

Markeer dan wanneer en hoelang je op reis wilt 

Ga je werken op ma t/m woe en draagt dit bij aan jouw financiële 

doel? Markeer dan iedere week ma t/m woe  

Wil je iedere twee weken op vrijdag tijd besteden aan je 

studiekeuze? Markeer dan iedere twee weken de vrijdag 

 

 

 

 



 
 

Stap 4. Plan reflectiemomenten in & herzie je doelen 

Nu je hebt uitgestippeld hoe je je tussenjaar (ongeveer) gaat 

invullen, is de laatste stap om je doelen (en motivatie) regelmatig te 

herzien en in te checken bij jezelf hoe je tussenjaar verloopt.  

 

Noteer daarom nu bij iedere eerste dag van de maand op jouw 

tussenjaar kalender de letter ‘R’ van Reflectiemoment. Maak er op 

die dagen een gewoonte van om een halfuurtje jouw tussenjaar 

actieplan en kalender door te nemen – het kan helpen om even 

met een van je ouders te gaan zitten en samen door te spreken 

waar je staat.  

 

Deze vragen kunnen je daarbij helpen: 

Wat is er gelukt de afgelopen maand?  

Waar sta ik met mijn doelen?  

Loop ik op schema? Moet ik bijsturen?  

Moet ik mijn doel enigszins aanpassen?  

Welke acties zijn gelukt?  

Welke acties zijn er bijgekomen?  

Hoeveel tijd resteert er nog? En ga ik dat redden? 

 

 

 

 

"If you don’t know where you are going, you will probably end up 

somewhere else." - Lawrence J. Peter 

 



 
 

Tools & bronnen voor in je tussenjaar 

Alle tips, ervaringen en avonturen van andere jongeren die een 

tussenjaar hebben ingevuld, vind je hier: 

studiekeuzemaken.nl/tussenjaar/advies/  

 

Alle tussenjaar mogelijkheden in binnen- en buitenland vind je hier: 

(Check het platform regelmatig voor nieuwe mogelijkheden) 

studiekeuzemaken.nl/tussenjaar/ 

 

Studiekeuze 

Registreer je voor mijn volgende studiekeuze workshop (gratis). 

Hierin gaan we aan de slag met de ‘Studiekeuze Piramide’ en leer 

je welk proces je kan volgen om straks de juiste studie te kiezen. 

studiekeuzemaken.nl/gratis-studiekeuze-workshop/  

 

Als je hulp nodig hebt bij het kiezen van een passende studie in je 

tussenjaar, gebruik dan mijn 4-stappen studiekeuzeprogramma 

‘Passende Studiekeuze Stap voor Stap’. Zie: 

studiekeuzemaken.nl/studiekeuze-begeleiding/tussenjaar/   

 

Financiën 

Voor meer info over werken, sparen en de kosten en financiering 

van een tussenjaar zie: 

studiekeuzemaken.nl/werken-tijdens-je-tussenjaar-5-tips/ 

studiekeuzemaken.nl/hoe-regel-je-kosten-en-financiering-van-

tussenjaar/  
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