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‘E
igenlijk hadden we
zelf een tussenjaar
nodig’’, vertelt
Harm Jan van Dijk
(52). Het is 2014 en

hij is al twintig jaar docent sociaal
pedagogische hulpverlening aan
de Hogeschool van Arnhem en
Nijmegen. Zijn vrouw Marit
Kloosterziel (45) is lerares aan de
basisschool en onderwijscoach.

Het roer om dus en het liefst op
Bonaire. Dat eiland kent Harm Jan
van de tijd dat hij freelance foto-
graaf was. ,,Een geweldige plek.
Maar ja, hoe doe je dat allemaal
met een gezin?’’

Tegelijkertijd ziet hij dat studen-
ten vaak afhaken. Het fenomeen
‘tussenjaar’ doet zijn intrede: jon-
geren die eerst een jaartje werken
of reizen voordat ze gaan studeren.
Dat zou het gat in de markt kun-
nen zijn. Samen met Marit ont-
wikkelt hij een plan: regel onder-
dak en bezigheden voor jongeren
op Bonaire en daarnaast een pro-
gramma om tot een studiekeuze te
komen. 

Na onderzoek en contacten leg-
gen op Bonaire wagen ze de stap.
Harm Jan regelt verlof en Marit
kan werken op een basisschool in
Bonaire. Ze verhuren hun huis en

vertrekken met hun twee jonge
dochters om Bonaire Break te be-
ginnen.

De eerste lichting bestaat uit zes
jongeren. Harm Jan: ,,Het was echt
een sprong in het diepe. De baan
van Marit was de basis.’’ Tegen-
woordig komt de ene na de andere
groep. Veertien tot zestien jongens
en meisjes per lichting en er is een
wachtlijst. Marit is allang gestopt
met lesgeven en richt zich op de
studiecoaching. 

‘Breakers’ noemen ze op Bonaire
deze jongeren. Harm Jan: ,,De be-
volking en plaatselijke organisaties
kennen ons. Ze weten ons te vin-
den als ze vrijwilligers of arbeids-
krachten nodig hebben. En als ze
wat uitspoken, horen we het ook
meteen.’’

De deelnemers zijn tussen de 17
en 22 jaar. Ze zijn minstens zes
weken op Bonaire. Ze hebben een
vrijwilligersbaan bij een natuuror-
ganisatie, een dierenasiel, een re-
cycle-atelier of een kinderopvang.
Sommigen hebben daarnaast een
betaald baantje in de horeca. Ze
krijgen huisvesting, excursies, be-

‘Ik vertrek’, 
maar dan wél succesvol

middeling voor baantjes en vrij-
willigerswerk en het persoonlijke
coachingsprogramma.

Wat meespeelt met het succes is
dat ouders het een veilig idee vin-
den dat hun kind niet alleen in het
buitenland zit. Deelname aan de
Bonaire Break kost 2.175 euro voor
zes weken. Harm Jan: ,,Een ver-
keerde studiekeuze is veel duur-
der, dan kan zomaar 10.000 euro
per jaar zijn.’’

De grote meerwaarde is het
coachingstraject. Marit: ,,Dat is wat
ons onderscheidt. Met gesprekken
en opdrachten gaan we op zoek
naar de talenten en de innerlijke
motivatie. Dat ze ergens anders
zijn, helpt ook. Jongeren krijgen
een ander beeld van zichzelf.’’

Inmiddels is de situatie alweer
gewijzigd. Marit woont sinds sep-
tember in Nederland met de kin-
deren. ,,Onze oudste dochter gaat
bijna naar de middelbare school.
Het onderwijs is hier beter en er is
meer keus.’’

Harm-Jan zit nog op Bonaire,
maar ook dat zal veranderen. Het
bedrijf wordt een slag groter. In sa-

menwerking met Activity Inter-
national bieden ze vergelijkbare
trajecten aan in Bali, Ecuador en
Zuid-Afrika. De partnerorganisa-
tie zorgt bij deze reizen voor het
verblijf en de activiteiten, Marit
neemt het coachingsgedeelte voor
haar rekening. Wie wil reizen zon-
der begeleiding kan ook alleen het
coachingstraject bij haar volgen.
De gesprekken gaan via Skype en
het huiswerk per mail. In Bonaire
gaan nieuwe mensen een deel van
de begeleiding op zich nemen.
Harm-Jan kan dan vaker in Neder-
land zijn. Ook om samen met Ma-
rit scholen, beurzen en de nieuwe
locaties te bezoeken.

,,Vooraf had ik niet durven dro-
men dat het zo succesvol zou wor-
den’’, zegt Harm Jan. ,,We hebben
een beetje geluk gehad, het tus-
senjaar is heel normaal gewor-
den.’’ Hij denkt aan verdere uit-
breiding zoals een afdeling op IJs-
land. En misschien ook dit soort
trajecten voor andere doelgroepen.
,,Volwassenen bijvoorbeeld. Ik
hoor zo vaak: ‘ik zou ook wel eens
een pauze willen nemen van mijn
loopbaan en kijken wat ik verder
nog wil’. Eigenlijk dezelfde situa-
tie waarin ik een paar jaar geleden
zat.’’

� Meer info: tropischtussenjaar.nl
en mytravelcoach.nl.

Drie jaar geleden trok een Nijmeegs stel naar Bonaire.
Jongeren begeleiden op een tussenjaar, dat was het idee. Het is
een laaiend succes en er komen vestigingen in andere landen.

Ik had niet durven
dromen dat het zo
succesvol zou
worden
— Harm Jan van Dijk

� Harm Jan
van Dijk, Marit
Kloosterziel
en hun doch-
ters Karlijn
(rechts) en
Merel. 
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� Deelnemers
van Bonaire
Break. 

�� Een deel-
nemer doet
vrijwilligers-
werk in een
asiel.


