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H
et doet denken aan
een aflevering van het
populaire Nederland-
se tv-programma ‘Ik
Vertrek’. Mensen die

Nederland achter zich laten om
in het buitenland iets heel an-
ders te gaan doen, vaak slecht
voorbereid runnen ze een cam-
ping of bed and breakfast. Bij
Bonaire Break is geen sprake
van slechte voorbereiding, wach-
ten op vergunningen en uit de
hand lopende verbouwingen.

Van Dijk legt uit waarom hij
Bonaire Break is begonnen: ,,Ik
zie al jaren dat er elk jaar erg veel
studenten uitvallen. Het eerste
jaar is dat al zo’n 30 procent, na
vier jaar is er nog maar 25 pro-
cent over! Dat is frustrerend en
kost ook nog een hoop geld.”

Van Dijk is docent aan de Ho-
geschool Arnhem Nijmegen
(HAN) en kent deze problemen
van dichtbij. Hij speelde al enke-
le jaren met het idee hier iets
mee te doen, de aankomende
studenten een helpende hand te
bieden. Een tussenjaar om te
ontdekken wat je wil is al jaren
populair en helemaal geen
slecht idee, maar met de huidige
regels voor studiefinanciering is
het verstandig om in dat jaar een

goede keuze te maken voor een
vervolgstudie.

Op die groep richt Bonaire
Break zich. Vorig jaar is het idee
van Van Dijk realiteit geworden
en is hij samen met zijn gezin
naar Bonaire gekomen. Goed
voorbereid, want twee jaar gele-
den was de docent al op het ei-
land ‘om te kijken of het plan
hier zou kunnen aarden’.

Dat is gelukt: ,,Ik heb gesprek-
ken gevoerd met mogelijke
werkplekken en heb naar de mo-
gelijkheden van huisvesting ge-
keken. Eigenlijk verliep dat alle-
maal best makkelijk.” Van Dijk
nam een sabbatical bij de HAN,
zodat hij altijd nog terug kon als
het avontuur zou mislukken.
Ook belangrijk was dat er een
Nederlandstalige school was
voor de kinderen. Kloosterziel
zorgde bovendien voor extra fi-
nanciële zekerheid met haar
baan als onderwijzer. Het is des-
ondanks een ‘best spannend’
avontuur, zegt ze, maar aan de
voorbereiding is alles gedaan.

Bij een informeel bezoek op
de steiger naast het Flamingo
Divi Beach Hotel blijken Van
Dijk en Kloosterziel na een jaar
nog even enthousiast. De derde
groep deelnemers is bezig met

een onderwater fotoshoot als zij
verder uitleggen wat Bonaire
Break inhoudt. Deze groep be-
staat uit zestien meisjes en jon-
gens die zo’n 10 weken op Bo-
naire doorbrengen. De groep is
in februari aangekomen en ver-
trekt in april. 

De groep verblijft samen in de
Bed & Breakfast The Lodge,
waar ze ook samen kunnen ko-
ken als ze dat willen. ,,Voor de
eerste groep hadden we een kok
geregeld”, vertelt Kloosterziel,
,,die kookte heerlijk, maar kon
niet altijd op dezelfde tijd. Daar-
om hebben we die afgezegd en
nu laten we het aan de jongeren
zelf over. Dat gaat prima.” De
aanmeldingen verlopen goed.
Wel melden zich meer meisjes
dan jongens aan, de eerste groep
bestond zelfs helemaal uit meis-
jes. Waarschijnlijk omdat die
zich in een groep prettiger voe-
len, veronderstellen ze. ,,Jon-
gens zijn wat meer geneigd om
alleen op pad te gaan.” Ook voor
veel ouders zal het wat gerust-
stelling geven als hun dochters
niet alleen over de wereld zwer-
ven.

Jongeren ontwikkelen snel in
een tussenjaar, ook bij Bonaire
Break is dat zichtbaar. Het is
vaak ook een doel van de deelne-
mers. Maar Van Dijk en
Kloosterziel willen toch vooral
tot een goed studieadvies ko-
men. Daarvoor krijgen de jonge-
ren wekelijke coachinggesprek-
ken en opdrachten, waarvoor ze
ook huiswerk moeten doen. Dat
deel van het programma wordt
verzorgd door Kloosterziel, die
hiervoor een opleiding heeft ge-
volgd als coach in de methode
van de stichting Emergo. Ze legt
enthousiast uit hoe die werkt:
,,Het is een Amerikaanse me-
thode die in Nederland is geïn-
troduceerd door Anton Philips,
kleinzoon van de oprichter van
Philips. We vragen de jongeren
eerst waar ze blij van worden en
op basis van de antwoorden vol-
gen we een traject.” De methode
gaat dus uit van het positieve en
werkt niet met ingewikkelde
testvragen over welke beroepen
je niet aanspreken of waarvan je
niet gelukkig wordt. ,,We komen
in de loop van die acht weken
steeds dichter bij een advies en
aan het slot komt er eigenlijk al-

tijd iets uit waarvan de deelne-
mers zeggen dat het ze aan-
spreekt.” Na terugkeer in Neder-
land wordt na drie maanden nog
een keer contact opgenomen om
te kijken of er nog hulp nodig is.
Dat gebeurt door een decaan van
het Montessori College in Nij-
megen.

De coaching is een keer per
week en is verplicht. Daarnaast
wordt van de jongeren verwacht
dat ze aan het werk gaan bij vrij-
willigersprojecten op het eiland.
Hoewel dat niet verplicht is, is
ook dat niet vrijblijvend, bena-
drukt Kloosterziel: ,, Als je daar-
aan begint moet je het wel se-
rieus nemen.” 

Ook mogen de jongeren zelf
activiteiten bedenken. De fotos-
hoot is daar een voorbeeld van,
maar het is bijvoorbeeld ook po-
pulair om voor een duikschool
snorkeltrips te organiseren met
(cruise)toeristen. In ruil daar-
voor krijgen ze zelf een Padi-
duikcursus.

Naast het serieuze deel is er
ook veel tijd voor ontspanning.
Een beetje vakantie vieren, maar
het past in het totaalpakket van
Bonaire Break, dat ook de per-
soonlijke ontwikkeling belang-
rijk vindt. Van een tijd ver van
huis worden de jongeren een
stuk zelfstandiger, volwassener.

Van Dijk: ,,Ik denk dat onze op-
zet uniek te noemen is; je gaat
een periode echt op reis, je
woont en werkt samen met een
groep gelijkgestemden en tij-
dens deze periode werk je ook
nog eens aan je toekomst. Wij
noemen het daarom ook de reis
naar je studiekeuze. Naast al de-
ze voordelen, heb je ook tijd voor
al het moois dat het eiland te bie-
den heeft. En volgens ons kun je
dit veel beter hier doen tijdens je
tussenjaar, dan een jaar thuis op
de bank hangen. Dat levert over
het algemeen veel minder op.”

Het concept slaat aan: ,,De
aanmeldingen lopen goed. Zelfs
voor het komende jaar begint
men zich nu aan te melden.”
Niet slecht voor een concept dat
het moet hebben van mond-tot-
mondreclame en internet. Daar
komt Bonaire Break al snel naar
boven als je op zoek gaat naar in-
formatie over een tussenjaar.

Na de groep van februari was
er wel een dip in de inschrijvin-
gen merkbaar: ,,De inschrijvin-
gen voor het volgende studiejaar
moeten nu de deur uit. Daarom
hebben we in april een kleinere
groep.” Voor de nieuwe groep is
er een speciaal goedkoper pro-
gramma samengesteld, waarin
het studieadvies naar de achter-
grond verdwijnt en er meer

ruimte is voor de persoonlijke
ontwikkeling en vrijwilligers-
werk. 

Intussen is het zeker dat Bo-
naire Break doorgaat, zegt Van
Dijk: ,,We hebben er veel voor
moeten doen en nu het zo goed
loopt gaan we zeker niet stop-
pen.” Van Dijk is bezig om de
doelgroep te verbreden en heeft
contacten gelegd met de Univer-
sity of Curaçao (UoC): ,,Hier be-
geleid ik de masterstudenten
voor de opleiding Special Educa-
tional Needs. Omdat het lastig is
om goede docenten op Bonaire
te vinden wordt er door de stu-
denten uit Bonaire veel gewerkt

via Blended Learning (een com-
binatie van online leren en con-
tactonderwijs, red.). Dit is iets
waar ik in Nederland als hbo-do-
cent Audiovisuele Vorming ook
veel mee bezig ben geweest, ik
hoop van harte dat ik iets op dit
gebied kan betekenen voor de
UoC.”

Op iets langere termijn willen
ze ook de studenten in Caribisch
Nederland begeleiden naar een
goede studiekeuze: ,,Ik zie als
hbo-docent al jaren hoe moeilijk
juist deze groep studenten het
heeft in Nederland. Helaas is de
studie-uitval ook het grootst on-
der deze groep. Daar zou ik

graag wat aan willen doen.” Een
van de plannen is ‘live stream
studievoorlichting’: ,,Op deze
manier kunnen de aankomende
studenten al echt een paar lessen
volgen, vragen stellen en een be-
ter beeld krijgen van hun toe-
komstige studie.”

En het idee van Bonaire Break
is intussen opgepikt: ,,Ik heb
contacten met oud-collega’s van
de HAN die interesse hebben
om het concept ook op Bali op te
zetten. Dus naast de Bonaire
Break is er binnenkort ook de
Bali Break!”

www.bonairebreak.nl

Tropisch tussenjaar geen duik in het diepe
Harm Jan van Dijk (50) en Marit Kloosterziel (43) begeleiden op Bonaire
jongeren uit Nederland die net hun havo- of vwo-diploma hebben gehaald
en nog niet weten welke studie ze moeten kiezen. Ze komen een paar
maanden naar Bonaire om bij Bonaire Break tot een studiekeuze te komen.
Ondertussen doen de meeste jongeren vrijwilligerswerk.
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Volwassen worden
Tussen de duiken in het
water voor de fotoshoot door
spreken we op de steiger
even met twee deelnemers.
Ze vormen allebei een uit-
zondering op de gemiddel-
de deelnemer aan Bonaire
Break. 
Sarah heeft na haar vwo zelf
gespaard voor deelname aan
Bonaire Break: ,,Ik wilde
graag naar Bonaire, omdat ik
hier als kind ben geweest.
Niet voor een studiekeuze,
maar vooral voor mijn ont-
wikkeling. Zelfstandig wor-
den, even weg uit Neder-
land.” Dat is een succes, zegt
ook haar vader die ‘toevallig’
op bezoek is. Hij duikt
graag, dus maakte graag

gebruik van de kans om zijn
dochter even op te zoeken.
Hij bevestigt dat Sarah zich
in die paar maanden enorm
ontwikkeld heeft tot een
zelfstandige jonge vrouw.
Harm-Jan van Dijk voegt
eraan toe dat ouders steeds
vaker even langskomen bij
hun zoons of dochters die
aan Bonaire Break meedoen.
Leon liep na zijn havodiplo-
ma vast in zijn eerste studie-
jaar. Om zekerheid te krij-
gen over een juiste keuze gaf
hij zich op. ,,Ik doe geen
vrijwilligerswerk op het
eiland. In plaats daarvan doe
ik veel aan beachtennis,
snorkelen en duiken.” De
coaching vindt hij erg be-

langrijk en het levert ook
resultaat op: ,,We komen
steeds dichter bij een studie-
keuze.” Coach Marit
Kloosterziel vult later aan dat
Leon (17) eigenlijk al de
juiste studiekeuze had ge-

maakt, maar er nog niet
klaar voor was. De jonge
student zegt dat hij merkt op
Bonaire snel volwassen te
worden. Hij denkt daarom
zijn studie nu wel aan te
kunnen.

Sarah werkt vrijwillig op de ranch.      FOTO HARM JAN VAN DIJK

‘Onvergetelijke tijd’
Diana behoorde tot de eerste
groep deelnemers aan Bonai-
re Break, die in september
2015 arriveerde. Ze heeft een
‘onvergetelijke tijd’ gehad,
waarin ontspanning, coa-
ching en vrijwilligerswerk
om voorrang streden. ,,Het
zijn een paar van de beste
maanden van mijn leven
geweest. Ik ben er zelfstandi-
ger door geworden, meer
open en socialer.” Het heeft
een studieadvies opgeleverd
waar ze wat mee kan, maar
‘zeker ook een heel grote
vakantie met veel activiteiten,
feestjes, strand, barbecues en
sterrenkijken met muziek op
een berg met prachtig uit-
zicht over het eiland’. De
mensen vindt ze nog het
allerbeste: ,,Ze helpen je
daadwerkelijk als je met je
scooter langs de weg staat
zonder benzine.”
Diana moest haar ouders wel
overtuigen van het nut van
Bonaire Break. Ze had al
besloten een tussenjaar te
nemen toen ze op een bui-
tenlandbeurs Harm Jan van

Dijk tegen kwam. ,,Het leek
mij het ideale plan. Hier
wilde ik heen!” Toen haar
ouders ook het nut inzagen
telde ze de dagen af.
Vrijwilligerswerk deed Diana
bij Echo, het project voor
behoud van de lora (pape-
gaai) op Bonaire in Rincon.
Ook deed ze mee aan de
clean-up van duikschool Dive
Friends en leerde ze cruise-
bootgasten snorkelen. Met
de groep deelnemers is er
een hechte band ontstaan,

begin april was er in Utrecht
al een reünie.
De coaching door Marit
Kloosterziel heeft ze ervaren
als ‘persoonlijk en
diepgaand’. De frisse, maar
ook professionele kijk van
iemand die je nog niet goed
kent was fijn. Het studiead-
vies was Hoger Toeristisch
en Recreatief Onderwijs.
Diana heeft zich nu inge-
schreven voor de opleiding
Tourism Management op
het Saxion in Deventer.

De eerste groep vermaakt zich prima tijdens een uitje naar het
strand. FOTO DIANA VAN BUITENEN

Marit Kloosterziel en Harm Jan van Dijk zijn tevreden over
het eerste jaar. FOTO GIJS VAN DEN HEUVEL

Terwijl een deel van de groep bezig is met de onderwater-
foto’s praat de rest met initiatiefnemers Harm Jan van Dijk
en Marit Kloosterziel op de steiger.  FOTO GIJS VAN DEN HEUVEL

De hele groep ging onderwater voor een spectaculaire groepsfoto. FOTO NOUSTHA KOECKHOVEN

Rustig voor je uit staren. FOTO DIANA VAN BUITENEN
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