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‘‘Wist ik toen maar dat
Intermijn bestond’’
‘‘Ons geheime wapen?
Kiezen moet je leren’’

STUDIEKEUZETIPS VAN LARS

Mini test: welk
opleidingsniveau
past bij jou?

Inhoud

Editorial
Lieve lezer,

Wat leuk dat je De Intermijner leest! Want

jij bent waar het om gaat. Wij van Intermijn
werken namelijk aan JOU. We willen jou graag
helpen bij je studiekeuze. Je kunt tegenwoordig
uit ruim 2.500 opleidingen kiezen en wij
kunnen ons als geen ander voorstellen hoe
vreselijk moeilijk dat moet zijn. Sterker nog:
door onze jarenlange ervaring in het onderwijs,
weten we dit wel zeker.

In het tussenjaarprogramma zijn we drie
maanden lang, vier dagen per week, bezig met
jou. Je grenzen verleggen, hoort hier ook bij. Zo
loop je bijvoorbeeld iedere week een dag stage.
Misschien kom je terecht bij een professional
die iets doet waar je totaal niet in geïnteresseerd
bent. Maar op die manier ontdek je wel jouw
verborgen talenten óf je weet daarna wat je
absoluut NIET wil. En dat is ook wat waard!

Ons geheime wapen? Kiezen moet je leren.
Wees gerust. We sturen je niet terug naar
school om dit te leren. In bijvoorbeeld ons
tussenjaarprogramma zijn we continu bezig
met vragen als: Wie ben je? Wat wil je? Wat kan
je? We geloven namelijk dat je pas in staat bent
bewuste keuzes te maken die richting geven
aan je toekomst, als je jezelf en de wereld om je
heen goed kent. Je loopt bij ons dus niet de deur
uit voordat je een flinke dosis zelfvertrouwen en
zelfkennis hebt opgebouwd.

Nou wilden wij onze Intermijners, of
toekomstige Intermijners, iets meer bieden
dan we al doen. Zo ontstond De Intermijner.
Naast allerlei tips&tricks, testjes en nog veel
meer andere leuke dingen, zullen er iedere
editie anderen zijn die hun verhaal met jou
delen. Van andermans verhaal kun je alleen
maar leren. Dus #ShareYourStory en wees niet
bang! Het is niet erg om niet te weten wat je wil
en onzeker te zijn! Dit hoort er allemaal bij en
daar is niks mis mee.

Liefs,
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Vergeet ook vooral niet om een kijkje te nemen op onze social media pagina’s en op onze website. Daar
kunnen we je nog meer vertellen over Intermijn! Daarnaast hebben we ook een leuke social-wall waarop jij
je verhaal kunt delen, maar anderen ook #ShareYourStory. Heb je nog vragen of opmerkingen voor ons? Klik
dan op de rode muis hieronder om contact met ons op te nemen. Wees niet bang, je mag ons alles vragen!

SYS
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Marit

Studiekeuzetips van lars
2,5 jaar geleden is Lars begonnen met zijn opleiding Marketing
aan de Hogeschool van Amsterdam. Sinds een aantal maanden
werkt hij als stagiair op het hoofdkantoor van Red Bull en hij zit
lekkerder in zijn vel dan ooit. De weg hier naartoe was niet altijd
makkelijk. Hij is gestopt met zijn studie rechten en veranderde
daarna van een spontane jongen in een grijze muis. Hij was erg
onzeker en wist niet wat hij wilde. Mede door de hulp van het
tussenjaarprogramma van Intermijn, kwam Lars erachter wie hij
was, wat hij wilde en wat hij kon. Daarom geeft Lars jou nu een
paar tips die je kunnen helpen bij het maken van je studiekeuze!

#2 Ik kan dit niet genoeg benadrukken. Ik vond het enorm fijn om verhalen van anderen te horen. Hierdoor wist ik dat het helemaal niet
erg is om niet te weten wat je wil.

#3 -

Leer jezelf kennen.
Hierin heeft Intermijn
mijn ogen geopend.
Als je niet weet wie je
bent, wat je wil en wat
je kan, kan je minder
goed bewuste keuzes
maken. Ga erop uit en
verleg je grenzen. Kom
uit je comfortzone!

#4
Dig Deeper
Open dagen zijn erop
gericht
om
zoveel

Kijk niet direct naar
het aanbod van
opleidingen. Maak
eerst een lijstje
met wat je goed kan, wat je leuk
vindt en wat je sowieso terug wil
zien in jouw opleiding. Ga op
basis daarvan op zoek naar de
juiste opleiding. Op die manier
word je niet beïnvloed door
namen van opleidingen die heel
leuk en aantrekkelijk klinken,
maar selecteer je echt op de
criteria die bij JOU passen.

#5 -

#1 -

mogelijk
studenten
aan te trekken. Ze
vertellen je hoe de
opleiding
ongeveer
zal verlopen, maar wat
doe je nou precies?
Kijk op de websites van
de opleidingen waar je
tussen twijfelt en zoek
uit welke vakken je krijgt.
Spreken deze vakken
je aan? Kan je hiermee
bereiken wat je wil? Of is
het niks voor je?

Steek veel tijd in het kiezen van je studie. Ga naar meeloop dagen,
open dagen, ondervraag zoveel mogelijk studenten als je kunt maar
ga ook eens op bezoek bij bedrijven. Vraag of je een dagje mee
mag lopen. Bij Intermijn moest ik een paar korte stages lopen. Dit
heeft mij laten zien wat ik leuk vond en vooral ook wat ik niét leuk
vond. Daarnaast vond ik het fijn om met mensen te praten die wel al
studeerden. Iedereen heeft overal weer zijn eigen maniertjes en tips
voor. Ik heb daar veel van geleerd.
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‘’Het lijkt wel gisteren dat ik de vlag uit mocht
hangen. Eindelijk kon ik beginnen aan mijn hboopleiding pedagogiek. Ik vond het al heel wat dat
ik op 17-jarige leeftijd wist wat ik wilde. Tenminste,
ik dácht dat ik wist wat ik wilde. Want dat
pedagoog worden bleek toch niet zo mijn ding te
zijn. Een jaar later zat ik op de Vrije Universiteit van
Amsterdam om psycholoog te worden.
Hoe langer ik psychologie studeerde, hoe meer
psychologische hulp ik zelf nodig had. Iets doen
wat je niet leuk vindt, is niet bevorderlijk voor je
mentale gesteldheid. Het (halve) tussenjaar wat ik
daarna inlaste, was dan ook zeer welkom.
Twee studies verder en ik wist nog steeds niet wat
ik wilde. Even was ik ten einde raad. Ik wist niet wie
ik was, wat ik kon en wat ik wilde. Waar was ik nou
eigenlijk echt goed in? Waar lagen mijn ambities?
Waar zag ik mezelf over vijf jaar? Wist ik toen maar
dat Intermijn bestond.
Uiteindelijk heb ik mezelf weer bij elkaar geraapt.
Wat in ieder geval vaststond, is dat ik weer terug
wilde naar het hbo. Op de universiteit kwam ik er
namelijk al snel achter dat ik toch meer praktisch
ingesteld ben dan theoretisch. Dus ging ik kijken
naar het aanbod van hbo-opleidingen. Ik heb
werkelijk bij alles meegelopen en proefdagen
gehad. Van Fysiotherapie tot aan Communicatie.
En zo kwam ik bij de opleiding Media, Informatie en

Communicatie (MIC) terecht. Want in de tussentijd
had ik ook ontdekt dat ik toch wat commerciëler
ben ingesteld dan ik dacht.
En weer sloeg de onzekerheid toe. Het was 15 mei
geweest: mijn inschrijving wijzigen kon niet meer.
Ineens voelde het zo definitief. Was dit wel echt wat
ik wilde? Het was iets totaal anders dan de andere
opleidingen die ik heb gedaan, dus zou ik hier wel
net zo goed in zijn als dat ik was in mijn opleiding
pedagogiek? Vol angst begon ik in september 2016
mijn propedeusejaar.
Inmiddels ben ik dat propedeuse jaar aan het
afronden en het gaat super. Ik heb tot nu toe al
mijn studiepunten gehaald en ik vind de opleiding
super leuk. Voor iemand zoals ik, die moeite heeft
met keuzes maken, is MIC perfect. Het is ontzettend
breed. In het eerste jaar doen we werkelijk alles wat
met de media te maken heeft dus je komt er precies
achter wat je leuk vindt, waar je goed in bent en ook
waar je minder goed in bent. Later in de opleiding
kun je je specialiseren.
Als tweedejaarsspecialisatie heb ik Tekstschrijven
gekozen. Ik wil later geen tekstschrijver worden,
maar goed kunnen schrijven komt altijd van pas.
Ik wil leren om mensen te triggeren met woorden.
Over vijf jaar zie ik mezelf op een redactie werken, of
ik ben (online) marketeer. Maar als er iets is wat ik heb
geleerd, is dat je nooit weet hoe het zal lopen…’’

Mini test: mbo, hbo of toch universiteit?

Ga je examen doen maar weet je nog niet of je daarna naar het mbo, hbo of de universiteit wil? Of heb je een opleiding afgerond
en twijfel je om het hogerop te zoeken? Deze korte test kan je helpen erachter te komen of je meer mbo-, hbo- of universitair
ingesteld bent. Let wel op: je maakt de test voor jezelf dus wees echt eerlijk! Niets is goed of fout.
#1 - Wat voor opdracht
maak je liever?
A - Een onderzoeksverslag
B - Een groepsopdracht
C - Ik werk liever

#2 - Ben je geïnteresseerd
wetenschap?
A - Ja. Hoe meer, hoe beter!
B - Mwah, Niet echt
C - Nee, totaal niet

#3 - Heb je behoefte aan
begeleiding ?
A - Nee. Ik kan het zelf
B - Een beetje. Ik wil ook
zelfstandigheid
C - Ja, zo veel mogelijk.

Klaar? Tel dan snel je antwoorden en check je uitslag!
Vaker A
Vaker B 		
Vaker C 		
50/50
Je neigt meer
naar de universiteit.
		
		

Zowel theorie
Jij bent praktisch
als praktijk spreken
ingesteld. Mbo kan
jou aan. Hbo zou
geschikt zijn voor jou.
een goede keus zijn. 			

Twijfelachtig. Denk goed na
over wie je bent, wat je wil
en wat je kan. Maak geen
overhaaste beslissing.

# 4 - Hoe verwerk je
informatie het beste?
A - Veel info in een supersnel
tempo
B - Veel info in een redelijk
snel tempo
C - Opgedeeld in kleine
stukken, met veel herhaling

#5 - Wat voor toetsen
heb je het liefst?
A - Grote toetsen. Ik wil
laten zien dat ik inzicht
heb en kan beredeneren
B - Minder grote toetsen.
Ik wil laten zien dat ik de
stof begrijp
C - Kleine toetsen
waarbij ik laat zien dat
ik het weet
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