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Steun voor scholier in tussenjaar
▶ Xandra Koops start met speciaal traject in Podium Zuidhaege

ASSEN - Eindelijk ben
je klaar. Je hebt eind-
examen gedaan van
havoof vwoof jembo-
opleiding afgerond.
En wat wil je nu? Aan
het werk of doorstu-
deren?

Alanda de Boer

En als je een vervolgstudie
gaat kiezenwelke dan? Even
een jaartje niets of leuke
dingen doen is ook wel aan-
trekkelijk. Steeds meer jon-
geren hebben problemen
met het maken van keuzes.
Xandra Koops uit Stadska-
naal speelt hier op inmet de
ontwikkeling van een speci-
aal tussenjaartraject in As-
sen, dat in september van
start gaat in Podium Zuid-
haege.

Drijfveren
Tijdens het tussenjaar ont-
dekken jongerenwie ze echt
zijn en waar hun drijfveren
liggen, zodat ze bewuster
een keuze kunnen maken
en zelfverzekerder hun toe-
komst in kunnen gaan. Xan-
dra begeleidt de jongeren
een dag in de week. Binnen
het jaar is er drie maanden
ruimte om te reizenmet tus-
sentijds contact met de be-
geleider.

Huiverig
VolgensXandra zijn veel ou-
ders huiverig als hun kind
een tussenjaar wil. Angst
voor hoge kosten en vrees
dat uitstel van studie afstel
wordt domineren. ‘Er is veel
onwetendheid over de mo-
gelijkheden en de voorde-

len van een tussenjaar. Zo’n
jaar kan voor jongeren heel
waardevol zijn, zeker als ze
dat jaar ook bezig gaan met
het krijgen van antwoorden
op vragen die ze hebben.’

Moeite met keuzes
Xandra stond23 jaar voorde
klas op een mbo-school.
Daar ervoer ze hoeveel
moeite jongeren hebben
met het maken van keuzes.
‘Als docente Vormgeving
leerden ik mijn studenten
vanuit niets een eindpro-
duct te maken. Een creatief
proces waarbij je uiteinde-

lijk tot een product komt. Ik
zag buiten mijn lessen dat
studenten steeds meer pro-
blemen hadden met het
maken van keuzes. Welke
vervolgopleiding? Ga ik
werken, ga ik samenwonen,
wat ga ik precies doen? Ik
besloot het creatieve proces
uit mijn vormgevingslessen
los te laten opdie keuzes. En
dat bleek heel goed te wer-
ken.’
Ze kreeg vanhaarwerkgever
uren om studenten in het
keuzeproces te begeleiden
en startte in 2014 naast haar
baan in het onderwijs haar

eigen coachingspraktijkmet
de naam Inspiratiemotor. In
augustus 2017 zei ze het on-
derwijs vaarwel om haar
aandacht volledig op co-
aching te richten. In het lo-
go van haar bedrijf staan
drie radertjes: ‘Het kleinste
radertje ben ik. Ik beginmet
draaien waarmee de rest in
beweging komt om ze later
zelfstandig te laten doorbe-
wegen.’

Volwassenen
Xandra begeleidt naast jon-
geren ook volwassenen die
vastlopen in hun werk. ‘Wat

werkt voor jongeren, werkt
ook voor volwassenen. Zo er
zijn bijvoorbeeld heel veel
veertigers en vijftigers die
nooit hebben leren kiezen.
Die nooit de juiste technie-
ken hebben aangeleerd om
te bepalen wat ze zélf willen
en dingen doen omdat een
ander dat van ze verwacht.
Die zie je nu vastlopen in
hun werk.’
Xandra beaamt dat het be-
wust leren maken van keu-
zes binnen het reguliere on-
derwijsprogramma zou
moeten worden aangebo-
den. ‘Daarom heb ik een

a z

programma ontwikkeld van
tien lessen waarbij ik op
scholen tijdens de mentor-
les de leerlingen begeleid in
het keuzeproces. Maar ook
begeleid ik de mentoren zo-
dat zij deze lessen het vol-
gende jaar zelf kunnen in-
vullen.’

Tussenjaar docenten
Een tussenjaartraject voor
studenten is niet iets
nieuws, maar wordt volgens
Xandra in het Noorden nog
niet in deze vorm aangebo-
den. Nieuw is wél een tus-
senjaar voor docenten die
ze ook heeft ontwikkeld. ‘In
de 23 jaar in het onderwijs
heb ik vele collega’s zien
omvallen. Hoe kun je inspi-
rerend zijn voor je studen-
ten als je zelf uitgeblust
bent? In het traject dat ik
heb ontwikkeld begeleid ik
docenten 1 of 2 dagen in de
week om tot rust te komen
en te herstellen. Daarnaast
kunnen ze 2 of 3 dagen wer-
ken.’
Als leslocatie voor het tus-
senjaartraject koos Xandra
voor Podium Zuidhaege in
Assen. ‘Assen is een centrale
plek in Noord Nederland.
Podium Zuidhaege is een
inspirerende omgeving voor
jongeren met ongeveer 150
bedrijven en interessante
oefenruimtes.’

Voorlichting
Op donderdag 15maart is er
in Podium Zuidhaege in As-
sen een vrijblijvende voor-
lichting voor jongeren en
ouders over een tussenjaar.
De avond begint om 19.30
uur en duurt tot 21.30 uur.
Meer informatie: www.in-
spiratiemotor.nl.

Xandra Koops: ‘Ik begin met draaien waarmee de rest in beweging komt.’ Rene Legerstee ©


