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1 Inleiding

Dit boekje biedt informatie over het studiekeuzeproces in het eindexamenjaar. Het biedt een
handreiking voor zowel ouders als leerlingen om het studiekeuzeproces in goede banen te
leiden.

De in de tekst verwerkte links naar websites zijn aanklikbaar in de digitale versie van dit boekje.
Deze digitale versie is te vinden op de volgende plaatsen:

- E-dulphus ouders
- Google Drive:  map LOB Leerlingen
- Hapara workspace: LOB

Ruud van Hirtum | Decaan vwo
Femke de Leeuw | Decaan havo
September 2021

2 Studie kiezen

Hoe kies je nu een studie? Waar begin je? Volg gewoon je passie!

Ja fijn is dat, maar als je niet weet wat je passie is? Of je hebt zoveel passies dat je daar niet uit
kunt kiezen? Is het beter om met je gevoel te kiezen? Of juist met je verstand? Of emotionele
keuzes, gewoon in het moment een knoop doorhakken, zet dat zoden aan de dijk?

Complexe keuzes, zoals (studie)loopbaankeuzes, zijn niet puur rationeel te nemen. Het is
belangrijk naar je gevoel, je onderbewuste luisteren. Of je je prettig voelt bij de studie en de
stad waar je studeert, is een bepalende factor in je studiesucces. Alleen op basis van je
verstand kiezen, is dus niet aan te raden.

Maar aan de andere kant is er zeker veel concrete informatie nodig waar je rationeel mee aan
de slag kan gaan. Wat voor studies zijn er allemaal? Waar kun je dit studeren? Wat zijn de
verschillen tussen dezelfde opleiding maar aan verschillende universiteiten? Wat moet ik
precies doen om me in te schrijven? Etc.

Welke studie het beste bij jou past, en waar je een goed gevoel bij hebt, kun je eigenlijk maar
op een manier achterhalen. Door zelf naar de betreffende studies en instituten te gaan kijken.
Bij voorkeur ga je natuurlijk zelf naar de campus, maar of dat dit schooljaar mogelijk zal zijn,
moet nog blijken. De verwachting is dat instellingen hun deuren weer gaan openen voor
bezoekers, maar wel in geringer aantal. Ga er dus vanuit dat inschrijvingen voor open dagen
etc. dit jaar snel vol zullen zitten. Lukt het je niet om een fysieke open dag te organiseren,
probeer dan zo veel mogelijk online informatie te zoeken, filmpjes te bekijken, studenten te
spreken, etc.
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Om tot een weloverwogen (studie)loopbaankeuze te komen, heb je vijf vaardigheden nodig:

1. Motievenreflectie:
Weten welke wensen en waarden van belang zijn voor de eigen loopbaan.
Wat wil ik? Waar ga en sta ik voor en waarom dan?

2. Kwaliteitenreflectie:
Weten wat je sterke kanten zijn die van belang zijn voor de loopbaan.
Wie ben ik? Wat kan ik het best en hoe weet ik dat?

3. Opleiding- en werkexploratie:
Weten welke opleiding of welk beroep goed aansluit bij de eigen motieven en
kwaliteiten.
Waar (opleiding en werk) ben ik het meest op mijn plek en waarom daar?

4. Loopbaansturing:
Weten wat je moet doen om achter punt 1,2 en 3 te komen. Loopbaangerichte
planning, onderhandeling en beïnvloeding van het leerproces. Richting geven door
concrete acties.
Hoe bereik ik mijn doel en waarom zo?

5. Netwerken:
Weten wie je kan helpen om je doel te bereiken. Opbouwen, gebruik maken en
onderhouden van contacten die van belang zijn voor de loopbaanontwikkeling (denk
aan ouders, docenten, vrienden, bekenden).
Wie kan mij helpen mijn doel te bereiken en waarom die mensen?

De eerste vraag, wat wil ik, is vaak al moeilijk te beantwoorden. De valkuil bestaat dan om bij
deze vraag te blijven hangen. Op de bank zitten en maar in cirkels denken: wat wil ik, ik weet
het niet, dus wat wil ik nu eigenlijk. Om er achter te komen wat je wil, waar je enthousiast van
wordt, is het onder andere nodig om te weten waar je uit kunt kiezen. Richting geven aan het
proces is de eerste stap. De volgende stap is daadwerkelijk op pad te gaan en bij zoveel
mogelijk opleidingen gaan kijken.

Hieronder volgt een voorbeeld van een keuzeproces.

Oriënteren
1. Neem de lijst met alle bachelor-opleidingen op HBO of WO of beide. Deze vind je als

bijlage bij dit boekje;
2. Streep die opleidingen weg op de lijst, die je zeker niet gaat doen;
3. Lees van alle overige opleidingen in een paar zinnen wat deze inhouden. Dit kan op

https://studiekeuze.qompas.nl/studies;
4. De opleidingen die dan afvallen, streep je weer door;

Verkennen
5. Kies een paar opleidingen in verschillende richtingen uit, om nader te bekijken.

Bestudeer de informatie op de websites van de opleidingen zelf, op studiekeuze123.nl
of in Qompas: https://studiekeuze.qompas.nl/studies;

6. Wanneer een opleiding alsnog afvalt, streep deze door op de overzichtslijst. Wanneer
deze opleiding interessant blijft, verdiep je dan verder in deze opleiding door
uiteindelijk ook een open dag of meeloopdag te bezoeken.
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Verdiepen
7. Ga verder met bovenstaande punten totdat je ongeveer vier opleidingen hebt

geselecteerd die je daadwerkelijk gaat onderzoeken via een (online) open dag,
meeloopdag, proefstuderen, masterclass, etc.

8. Maak van ieder open dag of andere activiteit een kort verslag voor jezelf: wat was je
indruk; viel het mee of tegen; waar werd je enthousiast van en waarom; wat vond je
helemaal niks en waarom?

9. Nadat je verschillende activiteiten hebt ondernomen, leg je al je evaluaties elkaar.
Welke conclusie trek je hieruit? Is het al duidelijk welke studie je gaat doen?

Knoop doorhakken
10. Voor sommigen een eenvoudige laatste stap, voor anderen blijft deze stap moeilijk.

Een knoop doorhakken in dit studieloopbaanproces betekent uiteindelijk vaak op basis
van onvolledige informatie en met veel onzekerheid over het te verwachten resultaat,
toch een beslissing nemen. Hier is moed voor nodig.

11. Lukt het niet, loop dan de vorige stappen nog eens na. Zijn die ook echt doorlopen?
Doe het anders (dunnetjes) over.

12. Na het doorhakken van de knoop, start het proces van aanmelden. Dit staat
beschreven in hoofdstuk 3: Stappen en deadlines voor aanmelden.

13. Tijdens het proces van aanmelden, als de knoop al is doorgehakt, kan de twijfel soms
alsnog hevig toeslaan. Het tot dan toe vaak sterk rationele keuzeproces  is klaar en
geeft ruimte aan het onbewuste, het gevoel, om van zich te laten horen. Een hevige
twijfel kan een teken zijn dit geen goede keuze is. Het is zaak dan niet de kop in het
zand te steken en te volharden in de gemaakte keuze, maar samen met anderen te
onderzoeken wat er aan de hand is. Belangrijk dus om de knoop niet net voor een
deadline door te hakken, want dan blijft er geen ruimte meer voor dit laatste deel van
het keuzeproces.

Op elk moment in dit keuzeproces is het van belang dat je met anderen praat over waar je mee
bezig bent. Welke dilemma’s je tegenkomt, welke afwegingen je maakt, advies vragen aan
anderen. In eerste instantie zijn dit meestal de ouders en vrienden. Daarnaast zijn de mentor,
vakdocent, decaan, leerling coördinator, familie, oud-Odulphianen, studenten en
beroepsbeoefenaren ook belangrijke gesprekspartners in dit proces.

2.1 Studieoriëntatieverlof

Als leerlingen onder schooltijd een open dag, meeloopdag etc. willen bezoeken, dient dit
aangevraagd te worden middels het formulier ‘Aanvragen studieoriëntatieverlof’. Dit formulier
is op te halen bij de receptie, of te vinden op de Google Drive LOB Leerlingen en op de
workspace LOB.

De leerling vult het formulier in en laat dit ondertekenen door een ouder/voogd, en door de
coördinator. Het ondertekende formulier leveren zij uiterlijk twee dagen voor de activiteit in bij
de receptie.
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Voorwaarden voor verlof zijn:
● het betreft een gerichte LOB-activiteit (dus geen grootschalige studiebeurzen, o.i.d.).
● de leerling heeft niet te veel lesdagen gemist.
● er zijn op die dag geen belangrijke toetsen.

2.2 Studeren

Het Nederlandse onderwijssysteem
Schematisch ziet het Nederlands onderwijs (voor havo- en vwo-leerlingen) er zo uit:

Het Nederlands hoger onderwijs kent (net als vrijwel alle opleidingen wereldwijd) de
Bachelor-Master structuur, waarbij de bachelor een brede basisopleiding is, en de master een
specialisatietraject. De term ‘Propedeuse’ betekent simpelweg het eerste jaar van de opleiding.

HBO-opleidingen (Hoger Beroeps Onderwijs) worden verzorgd door hogescholen. Zij bestaan
uit een bacheloropleiding van 4 jaar. Daarna ben je in principe klaar voor de arbeidsmarkt,
maar het is ook mogelijk (niet verplicht) nog een master van 2 jaar te doen. Ook hebben de
meeste HBO-opleidingen een verkorte variant (de Associate Degree) van 2 jaar, die vooral
bedoeld is voor afgestudeerde MBO-studenten.

WO-opleidingen (Wetenschappelijk Onderwijs) worden verzorgd door universiteiten. Zij
bestaan uit een bacheloropleiding van 3 jaar, en een master van 1, 2 of 3 jaar. Na een
WO-bachelor ben je in principe nog niet klaar voor de arbeidsmarkt.

Zoals op het schema te zien is, is mogelijk om na een HBO-bachelor in te stromen in een
WO-master. Vaak begint de HBO-student dan al in het laatste jaar van de opleiding aan een
schakelprogramma. Soms moet zelfs een schakeljaar gevolgd worden.
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Het komt daarnaast steeds vaker voor dat een HBO-propedeuse (dan heb je dus het eerste jaar
van je HBO-studie afgerond) ook toegang biedt tot een WO-bachelor. Oftewel: na 1 jaar HBO
start je dan op het WO. Dit is echter per opleiding verschillend en lang niet alle opleidingen
bieden deze mogelijkheid.

Verschil HBO en WO
De HAVO biedt toegang tot HBO-studies. Mocht je de ambitie hebben om in de toekomst naar
het WO te gaan, kan dat op meerdere manieren. De bekendste manier is overstappen naar het
vwo (in V5), maar er zijn dus ook HBO-studies die toegang bieden tot een WO-variant (b.v. HBO
Recht). De regels daarvoor verschillen per studie. Als je deze route wilt volgen, is het verstandig
om je goed te oriënteren en vooruit te denken.

Het VWO is de voorbereiding op Wetenschappelijk Onderwijs. Er zijn echter ook genoeg
leerlingen die van VWO naar HBO gaan. Dit kan gaan om niveau, want er wordt minder
abstractievermogen verwacht op het HBO in tegenstelling tot het WO. Maar dit kan ook gaan
om manier van leren of de wens voor een bepaald beroep later. Het HBO biedt
beroepsopleidingen aan. Je krijgt geleerd hoe je in de praktijk met bepaalde kennis aan de slag
gaat. Ook zijn er opleidingen die geen variant op de universiteit kennen, zoals
muziek/dans/theater/beeldende opleidingen. De verschillen zijn grofweg:

HBO Universiteit

Praktijkgerichte stof met een duidelijk
beroepsbeeld.

Vakkennis is theoretischer en van een
abstracter niveau. Je wordt academisch
gevormd.

Praktijkgerichte kennis staat centraal. De theorie staat centraal. Je gaat veel dieper
in op de materie door het bestuderen van
wetenschappelijke bronnen en door zelf
kennis te vergaren of onderzoek te doen.

Veel contacturen met docenten en studenten. Minder contacturen.

De meeste lesstof wordt tijdens de lessen of in
groepjes doorgenomen.

De meeste lesstof (vaak in het Engels) moet
zelfstandig worden verwerkt.

Bekende opleidingen?
Bekende opleidingen zoals fysiotherapie, journalistiek, geneeskunde, bouwkunde en rechten,
zijn bij leerlingen en ouders vaak toch niet zo bekend. De beelden die er van deze opleidingen
bestaan, zijn vaak net iets anders dan de werkelijkheid.  Het is dus zowel bij ‘bekende’ als bij
onbekende opleidingen zaak om je goed te verdiepen in de studies. Denk daarbij aan de
volgende zaken:

● Opleidingen met dezelfde naam en hetzelfde diploma, zijn niet bij iedere instelling/stad
hetzelfde. Als een opleiding dus niet helemaal bij je past, bekijk die opleiding dan ook
bij een ander HBO of universiteit.

● Als iemand een mening heeft over een opleiding, bijvoorbeeld dat die hartstikke goed
is, heel gezellig, zeer slecht georganiseerd, of gewoon niet leuk is, nemen leerlingen die

7



mening regelmatig over, zonder echt hun eigen mening te vormen. Bedenk als leerling
dus altijd goed of het wel om je eigen mening gaat. En als ouder, vraag goed door waar
die mening bij uw zoon/dochter vandaan komt.

● Specifieke bachelors: sommige opleidingen zijn zeer specifiek, zoals ‘technische
wiskunde’. Als zo’n specifieke opleiding interessant leek, maar toch afvalt, kijk dan ook
naar opleidingen die er enigszins verwant aan zijn, zoals ‘wiskunde’, ‘sterrenkunde’ en
‘natuur- en sterrenkunde’.

● Brede WO-bachelor: deze zijn in de eerste drie jaren heel breed, zodat er pas in de
masterfase een specifieke richting gekozen hoeft te worden. Bij de studie ‘biologie’ is
dit per instelling sterk verschillend. Bij de ene universiteit is er een driejarige brede
bachelor biologie, bij de andere universiteit moet er voor aanvang de studie biologie
als een specifieke hoofdrichting gekozen worden. Vergelijk studies dus altijd, voordat je
een besluit neemt of deze wel of niet bij je past. Andere voorbeelden zijn het TU/e
bachelorscollege aan Universiteit Eindhoven en het Maastricht Science Program van
Maastricht University. Je kunt ook denken aan bijvoorbeeld een dubbele bachelor zoals
Recht & Economie aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

● University College: alle universiteiten in Nederland hebben een University College (UC).
Dit is een brede driejarige bachelor voor veelal ambitieuze, breed geïnteresseerde en
mondiaal ingestelde studenten. Er is altijd selectie en de deadline is 15 januari al. Deze
selectie valt niet onder de numerus fixus regeling waarbij je maar bij 2 opleidingen aan
de selectie mag deelnemen. Je mag dus aan de selectie voor twee UC meedoen en je
daarnaast aanmelden voor de selectie bij bijvoorbeeld geneeskunde.

Vooropleidingseisen
Welke studie je kunt doen, hangt af van je gekozen profiel, en in sommige gevallen ook van je
vakkenpakket. In de lijsten ‘Vooropleidingseisen hoger onderwijs: van havo/vwo naar hbo’ en
‘Vooropleidingseisen hoger onderwijs: van vwo naar wo’ kun je zien tot welke studies je met
jouw gekozen pakket toegang hebt.
De meest recente lijsten vind je in de Google Drive map LOB Leerlingen, of op de Workspace
LOB.

2.3 Tussenjaar of buitenland

Naast studeren, zijn er ook andere mogelijkheden. Als je er in je eindexamenjaar nog niet uit
bent, is het echt geen gek idee om een tussenjaar te nemen. Beter een jaar langer oriënteren
dan beginnen met een studie die niet bij je past.

Veel leerlingen die een tussenjaar doen, gaan naar het buitenland. Te denken valt aan studeren
in het buitenland, een jaar rondreizen, als au pair aan de slag, vrijwilligerswerk gaan doen etc.
Meer informatie hierover is te krijgen tijdens de Buitenlandmarkt die jaarlijks wordt
georganiseerd (datum volgt).

Maar bedenk wel: als je een tussenjaar neemt om langer over je studiekeuze na te denken,
moet in dat jaar wel de tijd nemen om bijvoorbeeld meeloopdagen te doen. En dat gaat
moeilijk als je het hele jaar in het buitenland zit.
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Kortom: een tussenjaar kan een goed idee zijn, mits je van tevoren zorgvuldig nadenkt over de
invulling ervan. Kijk voor tips hierover bijvoorbeeld op de volgende sites:
https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/category/studiekeuze/tussenjaar/
https://www.tussenjaarkenniscentrum.nl/

2.4 De weloverwogen studiekeuze

De juiste of de beste keuze, die woorden willen we niet gebruiken. De meeste mensen kunnen
gedijen binnen verschillende studies en functies. De kans dat een studie passend is, en deze
ook wordt afgerond, is groter als deze keuze ook goed doordacht en doorvoeld is:

1. De leerling heeft inzicht in zijn eigen kunnen, willen en eigen identiteit;
2. De leerling heeft verschillende  opleidingen bekeken en vergeleken:

a. Op internet, via websites van de opleidingen en studiekeuzetesten;
b. In de praktijk, via open dagen, meeloopdagen, work shadowing;

3. De leerling kan deze verschillen ook daadwerkelijk benoemen;
4. De leerling heeft er met zijn ouders uitgebreid over gesproken en ouders geven daarbij

aan in hoeverre zijn deze keuze bij hun kind vinden passen;
5. De leerling kan benoemen welke kwaliteiten hij nodig heeft voor deze opleiding en

waar hij nog aan moet werken (valkuilen);
6. De leerling heeft enig idee waar hij later met deze studie terecht kan komen in termen

van arbeidsinhoud (functies), arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden,
arbeidsverhoudingen.

Om tot deze keuze te komen, werken de eindexamenleerlingen in de mentorlessen met de
methode Qompas. Leerlingen en ouders kunnen ten allen tijde voor advies of extra begeleiding
terecht bij de decanen.

3 Stappen en deadlines voor aanmelden

Er zijn verschillende deadlines voor het aanmelden voor studies en tussenjaren. De gangbare
data staan hier op een rij. Opleidingen kunnen hier soms van afwijken.

Wat moet ik doen? Wanneer? Waar doe ik dit?

DigiD aanvragen Op tijd. Vijf werkdagen na
aanvraag krijg je je
inloggegevens.

DigiD

Je aanmelden voor je studie in
het buitenland

Verschilt per land/studie, soms
zelf in oktober van het
eindexamenjaar

Verschilt per land/studie

Je aanmelden voor je studie
met (decentrale) selectie

Vóór 15 januari Altijd via Studielink, soms ook
via opleiding zelf.
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Je aanmelden voor je studie
aan een University College of
andere kleinschalige opleiding
met selectie

Verschilt per studie, maar
meestal vóór 15 januari

Studielink

Je aanmelden voor je studie
die geen selectie kent

Voor 1 mei Studielink

Vraag studiefinanciering en
een studentenreisproduct aan

Liefst drie maanden voordat je
gaat studeren; met
terugwerkende kracht mag
ook

DUO

Ga je op kamers, geef dan je
verhuizing door. Vraag indien
van toepassing gelijk een
uitwonende aanvullende
beurs aan.

Een maand van te voren Geef je adreswijziging door
aan de gemeente waar je gaat
wonen en pas eventueel je
lening bij DUO aan

Zorgtoeslag aanvragen van
vorig kalenderjaar

Voor 1 september dit
kalenderjaar

Belastingdienst

Bijbaan? Vraag te veel
betaalde belasting terug.

Voor 1 april Belastingdienst

Aanmelden gaat in 5 stappen:

1. aanvragen DigiD met SMS functie online bij DigiD
2. aanmelden studie online bij Studielink
3. aanvragen studiefinanciering online bij DUO
4. doorgeven studiekeuze aan Odulphus (via een Google formulier dat

wordt toegezonden)
5. Studiekeuzecheck / matching bij de instelling

Wanneer leerlingen te laat zijn voor de deadline, zal hier door Studielink en/of
onderwijsinstellingen in de regel geen uitzondering worden gemaakt.

Bewaar alle correspondenties in één map, digitaal en/of op papier.

Bij een aantal opleidingen is aanmelden via Studielink niet mogelijk, zoals particuliere
opleidingen, politie en defensie.

3.1 Studiekeuzecheck / Matching / Intake

De studiekeuzecheck (wordt ook wel Matching of Intake genoemd) vindt plaats nadat jij je voor
een opleiding hebt ingeschreven via Studielink. Dit houdt in dat je nog vóór de start van de
opleiding kunt uitzoeken of deze opleiding echt bij je past.
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Een studiekeuzecheck kan een gesprek zijn, een dagje proefstuderen, het invullen van een
digitale vragenlijst of een andere activiteit die uitmondt in een advies.
Het advies is vrijblijvend, maar het geeft je een goed beeld van je kansen om de studie met
succes te volgen. Hoewel het advies dat je naderhand krijgt vrijblijvend is, is deelname meestal
wel verplicht. Als je niet deelneemt, kan de opleiding je weigeren.

Als je wilt weten wat de studiekeuzecheck bij de opleiding van jouw keuze inhoudt, kijk je op de
website van die instelling/opleiding. Let op! De studiekeuzecheck vindt bij sommige
opleidingen plaats in de week na het centraal eindexamen. Dat betekent dat je dan dus niet op
vakantie kunt. Formeel gezien moet je de tijd na je eindexamen tot aan de uitslag sowieso
beschikbaar zijn voor eventuele wijzigingen in het eindexamenrooster.

3.2 Diplomaregister

Sinds november 2020 is het mogelijk om een officieel uittreksel van je diploma digitaal op te
vragen bij DUO. Je diplomagegevens zijn gekoppeld aan je burgerservicenummer; je hoeft hier
zelf niets voor te doen. Als je tijdens je studie of latere carrière een uittreksel van je diploma’s
nodig hebt, kun je daarvoor hier terecht:
https://duo.nl/particulier/uittreksel-diplomagegevens-downloaden.jsp

4 Opleidingen met beperkte instroom

4.1 Numerus Fixus

Als er (naar verwachting) te veel aanmeldingen zijn voor een opleiding, wordt er een maximum
aantal studieplekken vastgesteld. Dit heet numerus fixus.

De centrale loting voor numerus fixus opleidingen is per studiejaar 2017-2018 afgeschaft. Loten
is nu dus geen optie meer. In plaats daarvan gaan de onderwijsinstellingen studenten
selecteren die een numerus fixus opleiding willen volgen. Dit heet ‘decentrale selectie’, of
gewoonweg ‘selectie’.

Selectie
Bij selectie is de deadline al 15 januari. Studenten worden dan geselecteerd op meer dan alleen
hun cijfers. Opvallend is dat steeds vaker gevraagd wordt naar het eindrapport van vwo 5 /
havo 4. Daarmee worden de cijfers van vwo 5 / havo 4 belangrijker dan de cijfers op het
diploma, als het gaat om de selectie.

De selectie kan daarnaast bijvoorbeeld bestaan uit een kennistest, capaciteitentest,
motivatiebrief, sollicitatiegesprek, opvraag CV met nevenactiviteiten, Plusdocument of een
assessment. De selecties kennen vaak meerdere rondes waarbij telkens leerlingen afvallen.
Net als bij een sollicitatie voor een baan, maak je meer kans als je onderscheidend bent ten
opzichte van andere kandidaten.

Leerlingen kunnen bij de decaan terecht voor kritische feedback en tips op hun concept
motivatiebrief/sollicitatiebrief. Dit wordt sterk aangeraden om de kansen te vergroten. Vraag
bij je docent Nederlands/Engels om feedback op je taalgebruik in de brief.
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De definitieve lijst van opleidingen met een numerus fixus wordt jaarlijks begin december
vastgesteld, en zal dan in de Google Drive en de Workspace LOB worden geplaatst. Tot die tijd
kun je daar de lijst met numerusfixusstudies van afgelopen jaar raadplegen.

Uitslag
15 april krijg je via DUO je te horen, wat je ranking is. Alle deelnemers krijgen een nummer.
Nummer 1 t/m het maximum aantal plekken dat de opleiding heeft, worden sowieso geplaatst.
Sta je hoger op die lijst, dan is het afwachten of er nog een plek voor je vrijkomt. Stel de
opleiding heeft 300 plaatsen en jij staat in de ranking op 303. Je bent dan nog niet zeker van
een plek op de opleiding. De kans is heel groot dat er meer dan 2 leerlingen met nummer 1 t/m
302 zakken voor hun eindexamen of zich toch bedenken en een andere studie willen gaan
doen. Het is dus heel goed denkbaar dat je dan toch deze studie kunt gaan doen. Half juli wordt
deze definitieve plaatsing pas bekend gemaakt.
Je krijgt de uitslag alleen als je voldoet aan alle eisen en alle bewijsstukken binnen de
inzendtermijn hebt ingestuurd.
Ben je niet geselecteerd op 15 april? Dan moet je voor 1 mei je alternatieve studiekeuze
doorgeven. Dat mag je ook al veel eerder doen natuurlijk.
Even voor de duidelijkheid: als je bent geselecteerd, ben je niet verplicht om deel te nemen aan
de studie. Je mag je dan alsnog bedenken.

Hoe vaak meedoen?
Per studiejaar mag je aan 2 selecties deelnemen. Bijvoorbeeld bij geneeskunde in Utrecht en
Fysiotherapie in Nijmegen. Dat kan ook dezelfde opleiding zijn op 2 verschillende
onderwijsinstellingen.
Uitzonderingen zijn Geneeskunde, Tandheelkunde, Fysiotherapie en Mondzorgkunde. Voor die
studies geldt dat je maar 1 opleidingsplaats mag kiezen. Dit zijn namelijk studies waar zich
altijd meer studenten voor aanmelden dan dat er plek is.

Aan de selectie van een studie bij een bepaalde instelling mag je niet vaker dan 3 keer
deelnemen. De opleiding kan bepalen dat het maximum ook 2 of zelfs maar 1 keer is.

4.2 Selectie bij kleinschalig, intensief en residentieel onderwijs

Er zijn een aantal opleidingen die wel selecteren, maar die niet onder bovenstaande regeling
van numerus fixus vallen. Ze kunnen zelfs compleet andere selectieprocedures kennen, en
andere deadlines.

Voorbeelden van deze categorie opleidingen zijn de opleidingen aan de Gerrit Rietveld
Academie (HBO) of de opleiding Liberal Arts and Science (WO), die je aan University Colleges
kan studeren.

Binnen deze categorie opleidingen is er geen maximum aan opleidingen waar je aan de selectie
mee mag doen. Het maximum aantal gelijktijdige inschrijvingen in Studielink is vier.
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4.3 Aanvullende eisen

Op het HBO zijn er opleidingen die aanvullende eisen stellen naast het hebben van het juiste
diploma. Dit zijn bijvoorbeeld het conservatorium, dat eist dat je bijvoorbeeld goed genoeg
kunt dansen of muziek spelen; de opleiding tot docent lichamelijke opvoeding, die eist dat je
fysiek helemaal in orde bent en of je kracht, ritmegevoel en souplesse in orde zijn; de
opleidingen criminologie, creatieve therapie, logopedie, hoger hotelonderwijs, politie en
defensie opleidingen. Ook hier kunnen de deadlines verschillen.

Binnen deze categorie opleidingen is er geen maximum aan opleidingen waar je aan de selectie
mee mag doen. Het maximum aantal gelijktijdige inschrijvingen in Studielink is vier.

Kortom:
Controleer op de site van de opleiding waarin je geïnteresseerd bent of deze valt onder een
van de voorgenoemde categorieën. De selectieprocedure verschilt per opleiding: zorg ervoor
dat je goed op de hoogte bent van wat je moet doen.

5 Financiering

5.1 DUO

DUO is de Dienst Uitvoering Onderwijs. Zij is de
uitvoeringsorganisatie van de Rijksoverheid voor het
onderwijs. DUO financiert en informeert
onderwijsdeelnemers en onderwijsinstellingen en organiseert examens.

Onderstaand vind je een beknopt overzicht van de belangrijkste regelingen. Alle  informatie
vind je op de site van DUO:
www.duo.nl

Handige rekenhulpen voor het berekenen van de hoogte van de studiefinanciering,
aanvullende beurs etc.:
https://duo.nl/particulier/footer/service/rekenhulpen.jsp

DUO houdt jaarlijks een webinar over studiefinanciering. Het eerstvolgende webinar is op 30
september. Op deze pagina kun je je hiervoor aanmelden, en het webinar later terugkijken:
https://duo.nl/webinar/

Tegemoetkoming scholieren
De kinderbijslag stopt na het kwartaal waarin de leerling 18 is geworden. Wanneer een leerling
op havo of vwo 18 jaar of ouder is, heeft  de leerling zelf recht op tegemoetkoming scholieren
vanaf het eerste kwartaal dat bij 18 is. De basistoelage bedraagt ongeveer 120 euro voor
thuiswonende leerlingen en ongeveer 280 euro voor uitwonende leerlingen.
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De tegemoetkoming moet door de leerling worden aangevraagd. Dit kan vanaf drie maanden
voor de 18e verjaardag, tot het eind van het schooljaar. Als het niet op tijd wordt aangevraagd
(voordat het schooljaar voorbij is), vervalt het recht op tegemoetkoming.

Om spraakverwarring tegen te gaan: tegemoetkoming scholieren is geen studiefinanciering. De
tegemoetkoming stopt na het eindexamenjaar havo 5 of vwo 6. Maar als je doorgeeft dat je
gaat studeren, ontvang je de tegemoetkoming ook in de maanden juli en augustus.

Studiefinanciering: studievoorschot
Studiefinanciering, afgekort StuFi, was voor een deel een gift. Deze vorm van geld krijgen om te
kunnen studeren, de basisbeurs, is voor studenten die starten per collegejaar 2015-2016
afgeschaft. Studenten krijgen voortaan een voorschot. Dit heet formeel het Studievoorschot.
Dit totaalpakket aan financieringsregelingen heet het sociaal leenstelsel. (N.B. hoewel de
afgelopen weken in het nieuws gesproken is over de terugkeer van de basisbeurs, is hierover op
het moment van schrijven nog niets concreet bekend.)

Het studievoorschot bestaat uit:
1. lening
2. aanvullende beurs
3. collegegeldkrediet
4. studentenreisproduct

Lening
De maximale lening is ongeveer 920 euro per maand (dat is inclusief eventuele aanvullende
beurs). De hoogte van de lening kan de student zelf kiezen en eventueel iedere maand
aanpassen.

Wat betekent dat op de lange termijn? Reken bij voorkeur thuis samen uit wat de aflossing per
maand zal worden na afstuderen. Hiervoor kun je de rekenhulp van DUO gebruiken.

Aanvullende beurs
De aanvullende beurs is onderdeel van de lening (maar een onderdeel dat je niet hoeft terug te
betalen als je binnen 10 jaar afstudeert).

De aanvullende beurs voor studenten van wie de ouders samen minder dan ongeveer €30.000
verdienen, is ongeveer €410 per maand (in 2021). Voor studenten met ouders die meer dan
ongeveer €30.000 verdienen, maar minder dan ongeveer €46.000 loopt het bedrag terug. Er is
een regeling voor studenten met weigerachtige of onvindbare ouders, wat betreft het bepalen
van het gezamenlijk inkomen. Bij twijfel deze aanvullende beurs gewoon aanvragen. DUO zoekt
bij de belastingdienst uit of je er recht op hebt. Als je geen recht hebt, krijg je het gewoon niet.

Collegegeldkrediet
Er zijn twee soorten collegegeld: het wettelijk collegegeld en het instellingscollegegeld. Het
bedrag aan collegegeld kan geleend worden, bovenop de eerder vermelde lening. De lening
‘collegegeldkrediet’ wordt per maand uitgekeerd en bedraagt 1/12 van het totale collegegeld
dat je moet betalen.
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Studentenreisproduct (OV-studentenkaart)
De combinatie van gratis reizen en reizen met korting voor studenten blijft bestaan. Dit heet
het studentenreisproduct. Dit product laadt de student op zijn OV-chipkaart. Het afnemen van
het studentenreisproduct is niet verplicht.

Aflossing
De maximale afbetalingstermijn is 35 jaar. Bij de maandlasten wordt rekening gehouden met je
financiële situatie: de aflossing bedraagt nooit meer dan 4% van je inkomen. Eerder aflossen
mag natuurlijk ook.

Prestatiebeurs HBO / WO
De prestatiebeurs blijft en bestaat vanaf september 2015 uit het studentenreisproduct en de
aanvullende beurs. Dit betekent dat deze twee onderdelen van je studiefinanciering worden
omgezet in een gift, op voorwaarde dat je binnen 10 jaar je diploma haalt.

Studiefinanciering MBO niveau 3 en 4
Op het MBO bestaat de studiefinanciering uit een prestatiebeurs. Dit is een andere regeling
dan op het HBO/WO.

5.2 Nibud

Het NIBUD, Nederlands Instituut voor Budgetvoorlichting, geeft informatie over wat studeren
nu eigen in totaliteit kost. Dus ook: hoeveel heb je nu eigenlijk per maand nodig? Hoeveel
verwacht de overheid dat ouders bijdragen per maand?

Nibud brengt ook een handige geldwijzer voor studenten uit. Je kunt de meest
recente geldwijzer kopen, maar de geldwijzer van 2017 is gratis te downloaden.
De bedragen zijn uiteraard niet meer actueel, maar de informatie en de
adviezen zijn nog steeds bruikbaar.

https://www.nibud.nl/wp-content/uploads/Geldwijzer-Studenten-2017-eBook.pdf

Dus, wat kost studeren nu eigenlijk? Een voorbeeld van de uitgaven voor een uitwonende
student (bron: Nibud Studentenonderzoek 2021):

● Huur: 426 euro
● Boodschappen: 173 euro
● Collegegeld: 180 euro (in 2021 was dit door korting vanwege corona 90 euro)
● Studieboeken en -benodigdheden: 49 euro
● Vervoer (naast de OV-kaart): 72 euro
● Ontspanning, uitgaan en sport: 124 euro
● Kleding en schoenen: 53 euro
● Zorgverzekering: 115 euro
● Telefoon: 19 euro

Totaal: 1211 euro per maand
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5.3 Belastingdienst - Toeslagen

Voor bepaalde kosten kun je een toeslag krijgen. Bijvoorbeeld voor je zorgverzekering of voor
het huren van een huis.

Wanneer leerlingen op het havo of vwo zitten, ontvangen de ouders kinderbijslag als het kind
jonger dan 18 is. Dit wordt geregeld via de Sociale VerzekeringsBank SVB.

Ben je jonger dan 18 jaar en verdienen je ouders weinig? Dan kunnen ouders het
Kindgebonden Budget aanvragen bij belastingdienst als aanvulling op de kinderbijslag.

Ben je 18 jaar of ouder? Als je premie betaalt voor een zorgverzekering, kun je zorgtoeslag
krijgen. >>Toeslagen www.toeslagen.nl

Huur je een woning of appartement (geen kamer)? Dan kun je huurtoeslag krijgen.
>>Toeslagen www.toeslagen.nl
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