CHOOSE
LIFE
Heroriëntatietrimester
Liberal Arts

We leven in een bruisende, snelle tijd waarin veel kan en er
ook veel van je wordt verwacht. Een studie, passend werk,
kwaliteiten ontwikkelen… én oh ja: een leuk leven leiden.

WE
ARE

Vriendschappen, sporten, vakanties, om nog maar te zwijgen
van het kiezen van partners. Keuzes, keuzes, keuzes!

Is het raar als je daarin vastloopt?
Is het erg als je erachter komt
dat je op een verkeerd spoor zit?
Welnee, het is een kans… Zoveel
mensen rommelen maar door
en leven structureel niet zoals ze
willen leven. Neem de tijd en de
moeite om uit te zoeken wie je bent
en waar je voor staat.
Het Heroriëntatietrimester (HOT) van de Vrije Hogeschool
confronteert je met je talenten, je verlangens en je manier
van denken. Na drie uitdagende, intensieve, maar ook leuke
maanden weet je veel beter wie je bent: je kent je eigen
levensfilosofie, je weet wat je kan en ook wat je niet kan.
Je vindt houvast in jezelf, zodat je niet meer vaart op tests en
scores. En je weet hoe je (later) wilt leven. Een concrete (studie)
keuze is nu slechts een stap op weg daar naartoe.
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Met een groep leeftijdsgenoten ga je op zoek naar wat er
onder je keuzes ligt: je levensverhaal, je talenten, je intuïtie,
je lichaam, de dingen waar je niet omheen kunt en je
bewuste en onbewuste voorkeuren. Stukje bij beetje wordt je
identiteit zichtbaar. Je onderzoekt waarin je afwijkt van de
meeste andere mensen; want ligt daar niet juist je kracht?
Je gaat na tegen welke dingen je steeds weer aanloopt; want
valt niet juist daar iets te leren?
Je ontdekt of je een typische onderzoeker, kunstenaar of
ondernemer bent. Of combineer jij deze kwaliteiten? En hoe
ben jij bestand tegen de onzekerheden die er in het leven
zijn? Wat is je levensfilosofie?

EN WAT ZIJN
JE DROMEN?
De volgende vraag: hoe pas jij met je unieke mogelijkheden en
je gepassioneerde keuzes in de huidige wereld? Je kijkt in het
Heroriëntatietrimester naar binnen, maar ook naar buiten; hoe en
waar kan jij je passies zinvol en betrokken inzetten? Wat is er nodig
in deze tijd? En als je wat verder vooruit kijkt: hoe zou je willen
leven, over 20-25 jaar?

WE
EXPLORE

Terugrekenend kom je aan het eind van de drie maanden uit op
weloverwogen, kloppende, concrete keuzes voor de komende
tijd. Niet alleen de juiste studie of de juiste baan, maar ook de
juiste mindset daarbij, de nodige discipline, het vermogen om het
overzicht te behouden, de juiste stad, vrienden die bij jou passen,
de juiste relatievorm, woonvorm, aandacht voor je lichaam, etc.
Kort samengevat betekent dit dat je aan het eind van het trimester:
• overzicht hebt over je vermogens, je onvermogens en vooral:
je eigenheid als basis en de stevigheid om jezelf neer te zetten,
• betrokkenheid hebt bij de wereld om je heen, en daarin zelf
een plek kiest,
• een levensverhaal en levensfilosofie in kaart hebt gebracht,
waar je mee vooruit kunt.
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week 1 - 6

inventarisatie
fase

WE
OFFER

De eerste zes weken vormen de inventarisatiefase. Je brengt
je verleden in kaart, test je vermogens en onvermogens,
inventariseert je fascinaties en komt in aanraking met
verschillende perspectieven en levensfilosofieën. Die zorgen er
onder andere voor dat je loskomt van dingen die je belemmeren
als je aan je toekomst denkt.
Tegelijkertijd werk je aan presentatie, timemanagement,
schrijven én aan kunst. Daarmee onderzoek je een andere
kant van jezelf, die je nodig hebt om goede keuzes te maken:
je gevoel, je dromen en je intuïtie. Zo gaat het bij kleinkunst
en beeldende kunst om jouw authenticiteit, jouw ervaringen,
jouw kijk op de wereld. Je werkt zowel in de groep als
individueel, spreekt elke week met je coach, stelt doelen en doet
experimenten. Lukt het je om je doelen realistisch te stellen,
niet te moeilijk en niet te makkelijk? Dan ga je je beter voelen
en stijgt je zelfvertrouwen.
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week 7

focus
week

Na zes weken heb je een
enorm dossier met een
schat aan informatie over
jezelf. Nu maken we een
pas op de plaats. Uit alle
stukjes verleden, alle
stukjes waarheid, alle oude
en nieuwe verlangens en
ambities, kies je die dingen
die het belangrijkst zijn,
de kern dus.

WE
FOCUS
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week 8

durven
dromen

WE
INSPIRE

Je zou denken dat we nu scenario’s gaan maken voor de
toekomst. Dat doen we echter niet: we gaan dromen, over de
verre toekomst. Je schrijft een toekomstutopie. Hoe zou je
willen leven (als alles kan, zelfs het onmogelijke) over 20 jaar,
40 jaar, 60 jaar? In welk land zou je willen wonen, op wat voor
locatie, in wat voor huis? Hoe zou een (werk)week er idealiter
uitzien? Wat voor soort relatie(s) zou je willen hebben en
wat voor vrienden? Kinderen? Huisdieren? Wat zou je willen
betekenen voor de mensen om je heen en voor de wereld? En
hoe zou die wereld er idealiter uitzien tegen die tijd? Durven
dromen betekent de werkelijkheid flink voorbijschieten, zodat
je jezelf niet opzadelt met een te zware ambitie. Toch zal je zien
dat er in jouw droom heel veel van jouw dossier, je verleden,
je voorkeuren, je waarden, je levensfilosofie en je verlangens
terug te vinden is.
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In de tweede week van deze
fase gaan we naar een stad
met veel natuur eromheen,
in een ander land. Je hebt
vooraf research gedaan naar
de ideale locatie in deze stad
of in de natuur eromheen,
om jouw utopie te vertellen
aan de groep. Zo maken we
een reis van droomlocatie
naar droomlocatie. Het
beeld dat je ons geeft, jouw
utopie, is onvergetelijk.
Een blijvende stip aan je
horizon. Ook de dromen van
de andere studenten zullen
je inspireren en bijblijven.

week 9

de
reis

WE
FLY
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week 10

van droom naar
werkelijkheid

WE
LAND

De tiende week brengt denken en dromen bij elkaar, met de
workshop Van droom naar werkelijkheid. Je droom blijft een
droom… maar welke elementen zijn belangrijk, welke zijn wel
haalbaar? Wat is hobby, wat is werk en zou dat ook andersom
kunnen? Naar wat voor soort leven wil je toewerken? En wat is
daarvoor nodig? Een studie waarschijnlijk, maar vast ook andere
dingen. En wat voor soort leven wil je volgend jaar leiden?
De vraag hoe je wil studeren of werken is soms net zo belangrijk
als de vraag wat je wil studeren of welke baan je wil. Welke stad
past bij je? Hoe kan jij het beste wonen? Wat voor soort vrienden
zijn goed voor je? Hoe vind je je rust? Hoe blijf je energiek? Klopt
het beeld dat we van je gekregen hebben in week zeven of moet
je dat bijstellen? Kan je wat je wil? Wil je wat je kan? En, niet
onbelangrijk: hoe laat jij jezelf optimaal zien? Niet als held maar
als mens. Je lichaam, je denken, je leven tot nu toe, je gevoel,
je dromen, je filosofie. Hoe zet je jezelf in de wereld? Allemaal
belangrijke puzzelstukjes voor je toekomst.
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week 11 - 12

In de elfde en twaalfde week gaan de puzzelstukjes een beeld

een realistisch
toekomstscenario

vormen. Wat heb je over jezelf ontdekt? Hoe wil je leven? En
wat moet er dus gebeuren de komende tijd? Je maakt nu geen
droom maar een realistisch toekomstscenario. Sommige
dingen daarin zijn nieuw, sommige juist vertrouwd. Je schrijft
je in voor een studie, als dat een deel van je plan is.

WE
CREATE

Of misschien voor twee of drie studies, voor het geval er een
loting is, of je toelatingstesten moet doen. Misschien moeten er
ook andere keuzes gemaakt worden en voorbereidingen worden
getroffen. Alles komt in beweging, je zet de eerste stappen.
Één van die stappen is ook je eindpresentatie. Je presenteert
je plan zoals jij dat wil en met hulp van docenten en de andere
studenten. Je vat alles samen: door welke ervaringen en
gebeurtenissen ben je geworden wie je bent, wat is de roadmovie
van jouw HOT, wat heb je over jezelf ontdekt, hoe wil je leven en
wat ga je allemaal doen volgend jaar en in de jaren daarna? Als je
dat een keer goed vertelt aan de mensen om je heen, dan gaan ze
meewerken, in plaats van je afremmen.

Er begint een nieuwe tijd. Je leidt je leven met meer
zelfvertrouwen en zelfkennis, je stelt ambitieuze maar ook
realistische doelen, je weet waar je in je leven naartoe wil en
waarom je kiest voor een studie, een onderneming of een baan.
Dat is nu geen doel op zich meer, maar een stap op weg.
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Naast alle vakken en trainingen vinden op de Vrije Hogeschool

De Vrije Hogeschool is een bijzondere school, met inspirerende

inspirerende Dwarslopers Avonden met debatten plaats

docenten, inspirerende studenten en een prettig gebouw in een

waar je aan kunt deelnemen, ook als je geen HOT student

mooie omgeving. Deze fysieke en sociale omgeving werkt mee

meer bent. De debatten worden ingeleid door bijvoorbeeld

aan je proces. Ook daarna blijf je onderdeel van het netwerk en

hoogleraren, politici en andere dwarslopers. In het verleden

van het ecologisch denken van de Vrije Hogeschool.

waren o.a. Femke Halsema, Maarten van Rossem, Felix Klos
Freek de Jonge en Klaas van Egmond te gast.

De Vrije Hogeschool maakt deel uit van een grote groep mensen
die je kan helpen jouw inspiratie te vinden en aan de praktijk
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te toetsen en, heel concreet, je aan een kamer te helpen, een

WE
ACT

stageplek, een baan, etc.
Kosten:

De kosten van het Heroriëntatietrimester zijn € 2990,-.
Fondsen zorgen ervoor dat het programma voor iedereen
toegankelijk is.

Contact & info: Meer informatie over het Heroriëntatietrimester vind je op
www.vrijehogeschool.nl/hot.
Een vrijblijvend kennismakingsgesprek maakt deel uit van
de aannameprocedure.
Neem gerust contact op met de Vrije Hogeschool voor meer
informatie of om een afspraak te maken via:
info@vrijehogeschool.nl of telefoonnummer 030-2271357.

Deze avonden worden ook druk bezocht door oud-studenten.
De plek bij uitstek dus om te netwerken, elkaar te ontmoeten
en na te praten over actuele vraagstukken. En tenslotte: er
zijn ook feesten op de VH! Je leert ook de studenten van het
Liberal Arts Tussenjaar goed kennen.
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