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Oefening 15 Thema 1 studie en beroep 

Kees vertelt over zijn dochter Judith 

Ergens in het najaar kondigde mijn dochter Judith (17) aan dat ze een tussenjaar wilde. 

Ze wilde later wel in het basisonderwijs werken, dus na de havo zou ze naar de pabo 

gaan, de opleiding voor leerkracht in het basisonderwijs. Ja, dat wist ze heel zeker, dat 

ze schooljuf wil worden. Maar alsjeblieft zeg, niet meteen. Ze wilde eerst een jaartje niks 
doen, lekker flierefluiten. Een tussenjaar dus. 

Ik moest denken aan de zoon van vrienden van ons. Die jongen had wel drie tussenjaren 

nodig gehad. De meeste tijd daarvan had hij thuis gehangen en in een ijssalon gewerkt. 

Pas in het laatste jaar had hij gedaan wat hij al die tijd al van plan was geweest: hij was 

naar Afrika gegaan en een paar maanden weggebleven. Een periode waarin hij zelden 
een mailtje stuurde en zijn ouders erg ongerust waren.  

‘Wat wil je dan doen in dat jaar’, vroeg ik mijn dochter. Dat wist ze niet. Ze wist alleen 

dat ze een jaar géén stress, geen verplichtingen wilde. En ze wilde gelukkig ook niet in 

haar eentje gaan reizen, gaan backpacken door Guatemala bijvoorbeeld. ‘Als je maar niet 

een jaar op de bank gaat liggen,’  zei ik. ‘En ik wil ook niet dat je alleen maar gaat 

werken. Werken moet je nog je hele leven.’  

In de maanden die volgden, zat ik regelmatig op internet te surfen om iets interessants 

voor haar te vinden voor dat tussenjaar. Wat dacht ze van kunstgeschiedenis in 

Florence? Een jaartje naar Sydney, Engels leren en surfen op zee bij Bondi beach? Of in 

Driebergen naar de Vrije Hogeschool, werken aan de ontwikkeling van haar 

persoonlijkheid? Judith schudde steeds van nee, ze vond het allemaal niks. 

Kunstgeschiedenis interesseerde haar totaal niet, Sydney was te ver weg en Driebergen 

veel te suf. En hoezo: werken aan haar persoonlijkheid? Dat had ze toch helemaal niet 

nodig? Ik werd een beetje boos en Judith reageerde wanhopig. ‘Ik weet wel wat ik niet 

wil, maar niet wat ik wel wil.’ 

Afgelopen zondag is ze dan uiteindelijk naar Italië vertrokken, waar ze in Toscane twee 

maanden op een grote camping gaat werken in het animatieteam. Om een leuke tijd te 

hebben, wat geld te verdienen én om erachter te komen of ze wel echt naar de pabo wil. 

Daarna gaat ze een paar maanden Engels studeren in Bristol, Engeland. En de rest van 

het jaar? Tja, we zullen zien. Wie weet gaat ze toch nog op reis. Of werken. Of op de 
bank liggen. Of een combinatie daarvan.’ 

http://www.vkbanen.nl/onderwijs/746509/Werken-moet-je-nog-je-hele-leven.html 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vkbanen.nl/onderwijs/746509/Werken-moet-je-nog-je-hele-leven.html

