TussenjaarKenniscentrum, Onafhankelijk en deskundig
TussenjaarBeurs zaterdag 1 december 2018
Deze beurs geeft jongeren, ouders en onderwijsprofessionals ideeën voor het invullen van een
tussenjaar in binnen- en buitenland. En informeert over effecten van een tussenjaar en
mogelijkheden om risico’s te beperken.
Toegang is gratis, inschrijven verplicht. Kijk hier voor het inschrijfformulier en het programma van
presentaties en voorlichtingssessies. De TussenjaarBeurs vindt plaats in het gebouw van
onderwijsinstituut Boswell-Bèta, vlak naast Utrecht centraal station. Van 11.00 tot 15.00 uur.
Aansluitend kun je hier deelnemen aan Workshop Tussenjaarplan. Daarvoor moet je apart
inschrijven. Het inschrijfformulier en informatie over deze workshop staan op deze pagina.
De TussenjaarBeurs biedt voorlichtingssessies door oudervoorlichter van Wageningen University
en ouderambassadeur van de Nederlandse Vereniging van Schooldecanen en
Leerlingbegeleiders NVSNVL Hermien Miltenburg, en door jongerencoach en oprichter van het
TussenjaarKenniscentrum Daniёlle Vogels. Er zijn stands en presentaties van deze organisaties:


Abroad Internships (stageplekken wereldwijd)



Activity International (verschillende soorten tussenjaar-reizen)



ASSE Nederland (internationale uitwisselingen)



AtSkool (taalreizen en studeren in het buitenland)



Boswell-Bèta (onderwijsinstituut met havo- en vwo-cursussen en examens in de vakken
wiskunde, natuurkunde, scheikunde en biologie)



Breekjaar (tussenjaarprogramma’s in Amsterdam en Utrecht)



Bureau Buitenland (bemiddeling en advies bij de invulling van een tussenjaar in het
buitenland)



CulturalCare Au Pair (Au pair in de Verenigde Staten)



Doingoood (vrijwilligerswerk in Afrika)



Don Quijote (Spaans leren in Spanje en Latijns Amerika)



Education First (taalreizen + highschool exchange)



ESL – Taalreizen



European Leisure Jobs (werken in recreatie in Europa)



Evangelische Hogeschool Amersfoort (diverse tussenjaarprogramma’s)



Expeditie Noord, tussenjaarprogramma Noord-Nederland (van Rijksuniversiteit
Groningen, Hanzehogeschool en voortgezet onderwijs Noord-Nederland)



Fulbright Center (beurzen en bemiddeling voor studeren in de Verenigde Staten)



GOODZO (ICT bedrijf dat traineeships biedt met daarin een volledige HBO of WO
opleiding)



Go USA Talent in Sports (studie en sport in de Verenigde Staten)



Hogeschool Saxion StudiekeuzeLab



IBO-Nederland (vrijwilligersprojecten van enkele weken in Europa, Afrika, Azië en ZuidAmerika)



Inbetween (adviesbureau taalreizen)



Information Planet (o.a. studeren, backpacken & werken in het buitenland)



Interlanguage Study Abroad (taalreizen en studeren in het buitenland)



Intermijn (studiekeuzeorganisatie met tussenjaarprogramma in Utrecht)



Into Highschool (highschool uitwisselingen)



Kilroy (verschillende soorten reizen en studeren in het buitenland)



Jonge Helden Academie (tussenjaarprogramma in Nijmegen)



MKStart (oriëntatiejaar beeldende kunsten & vormgeving in Amsterdam)



Open Studio (Film-, video e digitale media opleidingen in Amsterdam)



Plus Taalreizen



SIW Internationale Vrijwilligersprojecten (o.a. met beurs van Erasmus+ programma van
de Europese Unie)



Soulvation (tussenjaarprogramma in Zwolle)



Start Academy (tussenjaarprogramma van Hogeschool Arnhem Nijmegen)



STS Highschool (highschool in diverse landen)



Studiekeuzetraject Universiteit van Amsterdam en Hogeschool van Amsterdam



Study Travel (taalreizen)



Summer Schools Abroad (taalreizen)



Travel Active (verschillende soorten reizen)



Tropisch Tussenjaar (tussenjaarprogramma’s op Bonaire, Bali en Malaga)



UStudy (studeren in Verenigde Staten of Canada)



Vrije Hogeschool (Liberal Arts tussenjaarprogramma in Zeist)



Weg-Wijs (advies en begeleiding bij studie- en opleiding in binnen- en buitenland)



Wilweg (Nuffic) (info over o.a. visa, verzekeringen. levensonderhoud en
onderwijssystemen)



YFU Nederland (een jaar high school, college of projectwerk in het buitenland)

