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Je hebt je havo- of vwo- diploma (bijna) op zak, en nu moet je 
kiezen. Maar je hebt nog geen idee…of je vindt juist heel veel 
dingen interessant. Of je weet wel al wat je wilt, maar moet dat 
nu meteen al? 

In het Liberal Arts Tussenjaar onderzoek je je verborgen 
talenten en wat jij wilt betekenen in de wereld. Welke plek en 
positie gaan jou gelukkig maken? We maken de wetenschapper, 
kunstenaar en ondernemer in je wakker. Na al die jaren werken 
met je hoofd, besteden wij aandacht aan je hart en je handen, je 
persoonlijkheid. Zo kun je de hele wereld aan! 

Gezocht: Dwarslopers [groter, vetter]
We leven in een complexe wereld met globalisering, dynamiek 
en intensiteit. Veranderingen volgen elkaar steeds sneller op. 
De roep om mensen die verantwoordelijkheid kunnen en willen 
nemen wordt steeds groter.  

Wat de wereld nodig heeft zijn dwarslopers die de verbindingen 
zoeken tussen zichzelf en de ander. Dwarsdenkers die luisteren 
naar de hartslag van de tijd. Dwarsliggers die wakker zijn waar 
andere slapen.
Het Liberal Arts Tussenjaar is er voor deze dwarslopers en 
ontwikkelt verantwoord leiderschap. 
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INSPIRE

Het Liberal Arts Tussenjaar biedt een complete basis, 
waardoor je daarna veel doelgerichter kunt studeren. 
Je kiest én bedenkt projecten, doet onderzoek en 
krijgt basistrainingen zoals persoonlijk presenteren, 
timemanagement en omgaan met stress. Academische 
vaardigheden komen ook aan bod: goed spreken, schrijven 
en redeneren geven een voorsprong, wat voor studie of 
beroep je ook kiest. 

Daarnaast beoefen je diverse vormen van kunst, bijvoorbeeld 
toneel, zang, fotografie, kleinkunst, beeldhouwen, schrijven en 
schilderen. Hiermee onderzoek je een andere kant van jezelf, 
die je nodig hebt om goede keuzes te kunnen maken in je leven: 
je gevoel, je dromen, je intuïtie. 

In mei gaan we op reis! Dwalend door veranderende 
landschappen, oefenen we hoe het is om deel uit te maken van 
een klein reisgezelschap. Natuur, steden en hun geschiedenis 
dagen je uit. Wat kom je tegen, zowel om je heen als in jezelf? 
Alles staat in het teken van wie jij bent, wat je kunt en welke 
kant jij op wilt. Kortom: je gaat je leven leiden. 
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...dream De Vrije Hogeschool geeft je een optimale start. Succesvol zijn in je studie én daarna: dat staat of valt met het zelf bepalen van je richting, je manier van leren, je 
ambities en je levensstijl. Waar word je warm van? Wat  zijn je idealen? En wat moet je nog ontwikkelen om die straks waar te maken? En heel concreet: samen met je 
medestudenten ontdek je je eigen stijl van leven en studeren. Vanuit dingen die je echt belangrijk of mooi vindt. Geef vorm aan je dromen! 
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Gepassioneerde keuzes, daar staat de Vrije Hogeschool voor. Je 
studiekeuze is geen keuze voor een paar jaar maar een sterke keuze 
met perspectief, waarin wil en passie bij elkaar komen. 
 
Gepassioneerde keuzes hebben echter weinig zin als ze niet 
passen in de wereld. Door tijdens  het Liberal Arts Tussenjaar 
persoonlijke, maatschappelijke en wetenschappelijke vraagstukken 
in samenhang met elkaar te onderzoeken, wint je studietijd – en 
de rest van je leven – aan kracht en kwaliteit. Dus: hoe kom je tot 
een ontwerp waarin jouw gepassioneerde keuzes passen in jouw 
(komende) tijd en jouw (te vormen) ruimte? 

DESIGN
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..leveren jou en de wereld veel op. In het  
Liberal Arts Tussenjaar zijn onderzoekslabs  
dan ook altijd verbonden met je persoonlijkheid. 
Maar ook bij kleinkunst, compositie, theater, 
creative writing, film en dans gaat het om jouw 
authentieke invalshoeken. Wat betekent het 
onderwerp voor je? Wat zijn je persoonlijke 
ervaringen ermee? Hoe wordt er in jouw omgeving 
over gesproken? Je leert vanuit meerdere 
perspectieven een vraagstuk te onderzoeken, om 
zo tot eigen kennis te komen. Deze eigen kennis 
presenteer je aan medestudenten, vrienden en 
een netwerk van oud-studenten. 

Originele 
vragen en 
originele  

antwoorden 
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Zodra je studiekeuze gemaakt is, ga je op reis. Het 
wordt voorjaar, je weet wat je gaat doen, je bent 
klaar voor avontuur! Tijdens dat avontuur trek je door 
natuur en stad, samen met een paar andere studenten. 
Je stelt haalbare doelen, zowel individueel als samen, 
en maakt je voornemens waar.

Dat geeft vertrouwen. Je kijkt terug op het eerste deel 
van het jaar, maar verbindt je ook met de  
plekken waar je bent. Wat is er voor jou en voor de 
groep te vinden? En je kijkt vooruit. Je weet nu wat 
je gaat studeren, maar hoe ga je je leven als geheel 
leiden? Op wat voor plekken tijdens deze reis voel je 
je thuis? 

Wat zegt dat over hoe je volgend jaar moet wonen, 
studeren, werken, reizen? Wat wordt dus het design 
van je leven voor de komende tijd? En binnen welke 
kaders valt dit design? Ben jij een wereldburger, een 
Europeaan, een Nederlander, een Fries? Al reizend ga 
je zien wat deze begrippen voor je betekenen en hoe 
je gebruik kunt maken van de wortels en de waarden 
die je hebt. 

travel
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In het Liberal Arts Tussenjaar kom je in aanraking met grote kunstwerken, wereldgodsdiensten en 
filosofische stromingen. Dit verandert en verdiept de manier waarop je naar jezelf en de wereld kijkt. Wat 
zet jij voort en waarin ben jij anders dan anderen? Je leert je eigen valkuilen beter kennen maar ook je eigen 
kwaliteiten. En dat zijn er meer dan je denkt!

QUESTION
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Kunst gaat over het ontdekken en ontwikkelen van je eigen manier van 
leven en werken. Werken aan een echte kunstproductie is het uitproberen 

van ideeën en ontwikkelen van je waarnemingsvermogen, het oplossen 
van problemen en het nemen van risico’s. Je neemt tijdens het jaar dan 

ook deel aan verschillende Ateliers: toneel, dans, kleinkunst, fotografie, 
beeldhouwen, schilderen, muziek en zang, zowel in groepsverband als 

individueel.

In de Labs en Ateliers werk je samen 
met andere studenten en kom je vooral 
ook jezelf tegen. Samenwerken is een 
kunst: hoe werk je zo met mensen 
samen dat je ze inspireert, ze aan kan 
spreken en toch ook bij jezelf blijft? 

PERFORM
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LIBERATE
In het hoger- en wetenschappelijk onderwijs 
staat de intellectuele ontwikkeling van de 
student centraal. Wij nemen de hele mens als 
uitgangspunt: gedachten en ideeën (je hoofd), 
emoties en gevoelens (je hart) en wil en daden 
(je handen). Met deze opvatting plaatsen 
we ons in de traditie van de Vrije Kunsten 
(Liberal Arts). Dat is een onderwijstraditie 
van eeuwen die uitgaat van een compleet 
mens bij wie gevoel, kennis en initiatief in 
gelijke mate zijn ontwikkeld.

Het Liberal Arts Tussenjaar breng je niet 
alleen door op onze stadsvilla in Zeist; 
je komt op veel andere, inspirerende plekken. 
Je realiseert samen met andere studenten 
verschillende projecten en producties op 
interessante plekken in Europa. Je bezoekt 
voorstellingen en maakt als je wilt theater op 
verrassende locaties.
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ENJOY
In het Liberal Arts Tussenjaar is de vertrouwde groep van medestudenten belangrijk. Met de docenten 
vormt zij de leergemeenschap, waarin ontmoeting en verbinding belangrijk zijn. We eten samen en er 
zijn gezamenlijke activiteiten zoals trainingen, gastcolleges, koor, culturele avonden en Dwarslopers 
Avonden. Daarnaast is er ruimte voor jouw initiatieven. 
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W
O

R
K

Woensdag is praktijkdag, dan kun 
je door te werken zelf een deel 
van je collegegeld verdienen. Op 
deze manier kun je rond 3.000 
euro bijdragen en tegelijk je eigen 
ondernemerschap ontwikkelen. 
Ook dat is een doorlopende zoektocht. 

We dagen je uit om 
dát werk te vinden 
dat bij jou past. 

De andere vier dagen van de 
week draaien we een intensief 
programma. Iedere zes weken kies 
je uit een breed aanbod; een nieuw, 
eigen onderzoekslab én een nieuw 
atelier. De Labs en Ateliers worden 
met een essay, een TED Talk, een 
tentoonstelling en het Dwarslopers 
Festival afgesloten. Daarbij zijn 
andere belangstellenden welkom. 
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In het  derde trimester  ga je 
op reis. Dit kan een actieve 
reis zijn per fiets, of een meer 
beschouwende reis, lopend en 
filosoferend in een Classroom 
Alive. Je trekt vrij wordend van 
onnodige conditionering de 
wereld in. Verantwoordelijk en 
al meedenkend geef je vorm aan 
één van deze mooie reizen. Het 
draait in de Travel Experience om 
verandering en metamorfose, om 
ontmoeten en om groei. 

In het  tweede trimester ga je 
selecteren. Je maakt verschil 
tussen hoofd- en bijzaken en 
ontwikkelt een persoonlijk 
motief. De binnenwereld, wordt nu 
buitenwereld. Je schept een nieuw 
verhaal. Je volgt je interesses 
en je diept onderwerpen uit in 
de kunst. Deze periode eindigt 
met een grote kunstproductie, 
waarin muziek, theater, dans en 
beeldende kunst samen komen. 

Het eerste trimester begint met 
een stevige training filosofische  
levenskunst. Je werkt samen 
aan concrete opdrachten en 
uitdagingen. Je maakt een 
eerste inventarisatie van je 
doelstellingen, een zelfportret en 
een levensrivier. Zo leer je elkaar 
goed kennen. Je presenteert je 
eerste TED Talk. Het trimester 
eindigt met een Persoonlijk 
Manifest. 

O1 O2 O3Het 
Liberal Arts 

Tusenjaar 
is in drie 

trimesters 
ingedeeld

Wetenschap

Be Yourself Be Creative Be Innovative

Kunst Ondernemen

:
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>> In het hart van alle reisgenoten 
leeft een toekomstdroom. Die 
droom te kunnen verwoorden in 
heldere taal, zonder het eigen 
enthousiasme te verliezen, is 
een kunst waarop geoefend 
moet worden.  Na de reis rond 
je het Liberal Arts Tussenjaar af 
met een realistisch of visionair 
toekomstplan en een eigen visie 
op jezelf en de wereld. Je leert 
jezelf zichtbaar te maken en je 
individualiteit in te zetten. De 
eindpresentatie, waarmee je het 
Liberal Arts Tussenjaar afsluit,  
laat zien wie je bent en waar je  
voor staat.

IT’S ALL 
ABOUT

YOU
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WAKE UP

Verander 
en verdiep 
de manier  

waarop je naar  
jezelf  en  

de wereld kijkt.
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DISCUSS

Iedere week verzorgen we colleges. Je kan daarbij denken aan: 
Kunstgeschiedenis en Esthetica, Genderstudies, Filosofische Levenskunst, 
Culturele Antropologie, Religiestudies, Spiritualiteit en Zingeving, 
Cultuurwetenschap, Psychologie en Mensbeeld. 

Daarnaast wordt er elke maand een lezing georganiseerd door de Studium 
Generale commissie. Hoogleraren, politici en bekende Nederlanders als 
Femke Halsema, Jesse Klaver, Maarten van Rossem, Freek de Jonge, Klaas 
van Egmond en Peter Blom zijn de afgelopen jaren door onze studenten 
uitgenodigd. 

Deze avonden worden ook druk bezocht door oud-studenten. De plek bij 
uitstek om te netwerken, elkaar te ontmoeten en na te praten over huidige 
vraagstukken. Kijk voor het actuele programma van deze lezingen op de 
website.
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TOGETHER
In het Liberal Arts Tussenjaar maak je deel uit van een vaste groep van 
ongeveer 15 studenten. Iedere groep heeft een vaste coach, met wie je ook 
individuele gesprekken voert. Met je coach werk je aan je persoonlijke 
ontwikkeling en leer je zelf verantwoording te nemen voor je leerproces. 
Je wordt gericht gecoacht op het ontwikkelen van authenticiteit, 
keuzevaardigheid, sociale vaardigheden, reflectief vermogen, open 
onderzoekshouding, creativiteit, zelfinzicht en ondernemerschap. Je werkt 
toe naar een realistisch toekomstplan. In een portfolio verzamel je jouw 
kunstproducties, essays, evaluaties, brieven en gespreksverslagen.
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CHOOSE
Bij studiekeuze besteden we allereerst aandacht aan je mens-, wereld- 
en zelfbeeld, vervolgens aan de oriëntatie op studies en beroepen en 
tot slot aan de matching van de voorgaande punten. 

In de trainingen werken we intensief aan dat keuzeproces en trainen 
we verschillende keuzevaardigheden. Je bezoekt meeloopdagen en 
diverse werkplekken, open dagen en colleges van opleidingen en houdt 
interviews met beroepsbeoefenaars. 

Gedurende het jaar vinden er meerdere individuele studiekeuze-
gesprekken plaats met je coach. Vaak volgen hieruit concrete 
weekopdrachten. 
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‘Voordat ik aan het Liberal Arts 
Tussenjaar begon wist ik al wat ik 

wilde studeren. Sterker nog, nadat ik 
op de wachtlijst had gestaan was ik 
aangenomen op University College 

Utrecht, de opleiding waar ik al drie 
jaar lang van droomde. Toch wist ik 

zeker dat het Tussenjaar betekenisvol 
voor mij zou zijn. En dat bleek.

‘Op de Vrije Hogeschool heb ik 
geleerd om minder te observeren 
en meer te interacteren. Ik werd 
expressiever, zat minder “in mijn 
hoofd”. En door het durven oefenen 
met presenteren in de veilige 
omgeving van de VH, presenteer 
ik nu met gemak (soms zelfs 
met plezier) op de universiteit. 
Daarnaast heb ik leren reflecteren 
op mijn gevoelens, ideeën en 
verlangens. In combinatie met het in 
de ondernemersperiode verworven 
inzicht in groepsprocessen, helpt 
dat reflecteren nog steeds bij het 
maken van de stap van ideaal naar 
werkelijkheid. 

‘Maar waar ik de VH het 
meest dankbaar voor ben is de 
levenshouding die ik heb kunnen 
ontwikkelen, te midden van mijn 
medestudenten, waaronder dierbare 
vrienden. Bij mijn eindperformance 
zong ik over “een open hart”. Ik 
denk dat dat goed samenvat wat het 
Tussenjaar voor mij betekend heeft. 
Vrij letterlijk ook, achteraf bezien; 
tijdens de introductieweek van 
bovengenoemde droomstudie kreeg 
ik een relatie. Ik vroeg mijn vriend 
waar hij op gevallen was. “You looked 
so happy”, zei hij.’

Davita de Kleuver 

OPEN 
YOUR 

HEART
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YOU
Je bent tussen 17 en 25 jaar oud en hebt toegang tot het 
hoger onderwijs. Dat betekent dat je een havo-, vwo of 
mbo-diploma hebt, of een vergelijkbare opleiding. Je wilt, 
voordat je een keuze maakt voor een specifieke opleiding, 
eerst jezelf en je eigen talenten beter leren kennen en 
ontwikkelen. Als je een andere vooropleiding hebt, of je 
hebt je vooropleiding niet afgemaakt, dan bekijk je in een 
oriënterend gesprek of het Liberal Arts Tussenjaar iets voor 
jou is.
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Een belangrijk voordeel van 
studeren aan de Vrije Hogeschool 
is dat het vinden van een kamer 
geen probleem is. De school 
beschikt namelijk over een 
campus in Driebergen en een 
grote lijst met vaste adressen 
met beschikbare kamers in de 
omgeving. Stap op de fiets en 
ga er een paar bekijken. Je vindt 
beslist snel een kamer die je 
bevalt én die betaalbaar is. 

WE  
PROVIDE 
A ROOM
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Toelating:
De toelating begint met een 
aanvraagformulier en een 
kennismakingsgesprek. Nadat uit 
het aanvraagformulier blijkt dat 
je over de juiste kwalificaties (o.a. 
vooropleiding en motivatie) beschikt, 
volgt een kennismakingsgesprek. 
In het gesprek verwoord je je 
motivatie, passies en je dromen voor 
de toekomst. De aanmelding wordt 
definitief door het ondertekenen 
van het inschrijfformulier en het 
betalen van het inschrijfgeld. We 
kijken daarbij naar de persoon; 
opleidingsniveau is van belang, maar 
niet in alle gevallen doorslaggevend. 

collegegeld: 
De hoogte van het collegegeld hangt 
af van het belastbaar bruto-inkomen 
van de ouders. Er zijn voor iedere 
inkomensgroep aanvullende fondsen 
beschikbaar, zodat het Liberal Arts 
Tussenjaar voor iedereen volledig 
toegankelijk is.

CONNECT
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MAKE A  
DIFFERENCE

Door te studeren aan de Vrije Hogeschool laat je zien 
dat je meer wilt maken van je studie, je leven en je 
beroep. Met het Liberal Arts Tussenjaar leg je de  
basis om je studietijd persoonlijk, maatschappelijk 
betrokken én geïnspireerd vanuit eigen keuzes vorm 
te geven.
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LIFE 
AFTER 

LIBERAL 
ARTS

Na het Liberal Arts Tussenjaar op de Vrije Hogeschool:
• beschik je over een brede basis van kennis en vaardigheden;
• heb je een keuze gemaakt voor een vervolgstudie;
• weet je waar je naartoe wilt in je leven en hoe je studie daaraan bijdraagt;
•  kun je niet alleen initiatieven nemen maar ook uitvoeren,  

processen leiden, samenwerken en presteren.

Contact: 
Wil je meer informatie over het Liberal 
Arts Tussenjaar, mail of bel dan gerust 
de Vrije Hogeschool of bezoek één van 
onze informatiebijeenkomsten of  
meeloopevenementen.  

Meer informatie hierover vind je op de 
website vrijehogeschool.nl/tussenjaar
Je kunt ook altijd een afspraak maken 
voor een persoonlijk gesprek via:  
info@vrijehogeschool.nl  
of via 030-2271357.

fotografie:
Sander Heezen 1, 4, 6, 8, 10, 16, 18, 22, 24, 28, 30, 32, 34, 37, 38, 43, 44
Sebastian Verstegen 12, 14, 20
Julian van Oort:  26
stock: unsplash: 40
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