
Het is bijna tijd 
om een keuze te maken ... 

Waar ga jij voor ?

Zet jouw keuzestress 
op pauze en ga er een 
jaartje UIT in Zwolle!

Ga op zoek 
naar jouw weg 

in het leven.

Vind jouw plek (als 
christen) in deze 

samenleving!



Een uniek jaar waarin je in je eigen leefomgeving inspiratie opdoet, uitdeelt 
én waarin je meewerkt aan een betere toekomst voor jezelf en anderen .

Uniek 
Een tussenjaar waarin je prakti sch aan de slag gaat. Elke week loop je 
meerdere dagen stage bij een maatschappelijke organisati e en in een 
kerk. Je kunt bijvoorbeeld werken bij Youth for Christ Zwolle, de Gift  
City, het Leger des Heils of Taal en Taart. Daarbij kijken we naar wat bij 
jou past, omdat jij een uniek persoon bent met eigen talenten, dromen 
en passies. Om je hierbij te ondersteunen, krijg je één dag per week 
training en persoonlijke coaching. Durf die stap te zett en!

Inspirerend 
Een jaar waarin je acti ef op zoek gaat naar jouw identi teit, je relati e 
met God en je plek in deze wereld. Door het jaar heen ontmoet je veel 
verschillende mensen en krijg je training van inspirerende personen uit 
Zwolle en omgeving, bijvoorbeeld van (loopbaan)coaches, jongeren-
werkers, dominees en enthousiaste Zwollenaren die zich inzett en voor 
de stad door vrijwilligerswerk. Laat je verrassen!

Toekomstgericht 
Een jaar jezelf inzett en voor je omgeving, waardoor je ontdekt wat 
jouw interesses en kwaliteiten zijn en wat bij jou past. Tegelijk ben je 
bezig met de mensen om je heen en wat jij voor hen kunt betekenen. 
Hoe maak jij een verschil met jouw leven? Draag je steentje bij!

Ben je nieuwsgierig geworden? Benieuwd naar ervaringen van oud-studenten? 
Of wil je gewoon meer informatie? Check de website, onze Facebookpagina 
of mail vrijblijvend naar info@uitjaar.nl. 

  facebook.com/UITJAAR       www.uitjaar.nl

Ben je nieuwsgierig geworden? Benieuwd naar ervaringen van oud-studenten? 
We kijken 

naar je uit!


