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Beste leerling,

Zit je in de (voor-)examenklas havo of vwo, dan heb je vast al eens nagedacht over wat je gaat doen 

na de middelbare school. Deze Studiekeuzespecial wil je helpen bij het maken van een keuze. Je 

kunt hierin vrijwel alles vinden wat te maken heeft met het kiezen van een studie: van aanmelding, 

selectieprocedures en studiefinanciering tot studiepunten en bindend studieadvies. Ook wetens-

waardigheden over studeren met een handicap, de optie van een tussenjaar en het bestaan van 

‘Studie in Cijfers’ zijn in deze special opgenomen. Dit is dus een handig blad voor jou, maar ook 

voor je ouders, je mentor en je decaan.

IN HET (HOGER) ONDERWIJS VERANDERT ER VEEL

Vervolgopleidingen, zowel in het hbo (hoger beroepsonderwijs), als in het wo (wetenschappelijk 

onderwijs, de universiteit), gaan zich steeds meer onderscheiden van elkaar. Ze willen laten zien 

waarin zij speciaal zijn en waarin ze verschillen van soortgelijke studies aan andere instellingen. De 

inhoud en opbouw van studies die op het eerste gezicht misschien hetzelfde lijken, kunnen daardoor 

behoorlijk verschillend zijn. Dat geldt ook voor de verplichte studiekeuzecheck na aanmelding en 

voor selectieprocedures. 

Dat maakt het kiezen van een studie er niet gemakkelijker op. Lees daarom deze special en kijk ook 

altijd op de site van de opleiding of studie die jouw interesse heeft.

TIPS EN DO’S & DON’TS

In deze Studiekeuzespecial staan natuurlijk de officiële procedures en regelingen over bijvoorbeeld 

aanmelding en studiefinanciering. Maar hij bevat ook heel veel bruikbare tips, interessante sites, stof 

tot nadenken om tot een passende studiekeuze te komen én verhalen van studenten, die de keuze 

al gemaakt hebben. Als ervaringsdeskundigen geven ze jou adviezen: do’s & don’ts…

Veel succes! 

Jeroen Meijer
voorzitter decanenvereniging VvSL

Voorwoord
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Kiezen
Hoe doe je dat?

Een vervolgopleiding kiezen is een belangrijke keuze. Vaak leg je met 

die studie de basis voor later: voor je werk, je carrière, je inkomen. Zo’n 

keuze maak je niet lichtvaardig, die moet weloverwogen zijn. Die keuze 

moet je uiteindelijk zelf maken, maar in dit hoofdstuk willen we je 

helpen met bruikbare tips.
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STAPSGEWIJS OP WEG NAAR JOUW STUDIE

Stap 1. Begin bij jezelf! 
Het kan goed zijn, dat je vroeger als klein kind al wist wat je wilde 

worden. Nu je wat ouder bent, kun je je afvragen waarom je dat toen 

leuk vond. Probeer eens antwoord te geven op de volgende vragen. 

Je hoeft hierbij niet meteen te denken aan een studie of beroep! 

Wat vind je leuk om te doen? Welke vakken vind je leuk? Wat vind 

je belangrijk en waar ben je goed in? Wat vind je waardevol in het 

leven? Waar geniet je van? Waar heb je plezier in? Heel lastige 

vragen, die eigenlijk vissen naar wie jij bent en wat jij wilt. Heb 

vertrouwen in je antwoorden! 

         

Stap 2. Oriënteren en verkennen. 
Hiermee begin je al vroeg in de bovenbouw van havo en vwo. 
|| Bezoek open dagen.  

Als je helemaal niet weet naar welke open dag je zou moeten 
gaan, ga dan gewoon een keer met een vriend of vriendin mee. 
Je zult merken dat je je toch een mening gaat vormen.  

|| Vraag aan studenten, wat zij van hun studie vinden en praat met je 

ouders en vrienden over wat je gezien en ervaren hebt. Op school 

kunnen je mentor, je docenten en de schooldecaan in deze fase 

goede gesprekpartners zijn. Het gaat erom dat degenen die jou 

kennen, jouw verhaal horen. Hun reacties kunnen jou vervolgens aan 

het denken zetten. 

Als anderen je gaan vertellen, wat je wel en niet moet 
kiezen, bedank hen dan voor het meedenken en zoek een 
volgende gesprekspartner.  

||  Bekijk allerlei studies en opleidingen via internet. Ga bijvoorbeeld 

naar Startstuderen.nl, Studiekeuze123.nl of bezoek de site van een 

universiteit of hogeschool. Je kunt ook allerlei interesseonderzoeken 

op de computer doen om erachter te komen in welke richting je een 

studie kunt gaan zoeken.  

Elk jaar wijzigt er wel weer iets! Kijk dus regelmatig op de 
site van de studie die je interesseert voor de meest actuele 
informatie. 

Vraag je bij de uitslag van zo’n studiekeuzetest af waarom dat 
beroep of die studie er eigenlijk uit komt rollen. Dat zet je vaak 
beter op het spoor dan de uitslag zelf!  

Stap 3. Verdiepen    
|| Selecteer een aantal opleidingen waarvan je meer te weten wilt 

komen, nadat je naar open dagen bent geweest en op internet 

hebt gezocht. Bekijk de programma’s van die studies via de site 

van de universiteit of instelling. 

TER INSPIRATIE!

Van ervaring word je wijzer
Vaak wordt gedacht (en ook wel gezegd), dat de 

keuze voor een studie de belangrijkste keuze van 

je leven is. Dat valt nog te bezien! Ten eerste kun 

je, als een keuze niet goed uitpakt, door ervaring 

wijzer geworden, een nieuwe keuze maken. Dit 

kost jou en, eerlijk is eerlijk, ook de schatkist wel 

geld. Ten tweede komen er tijdens een studie 

nog vele keuzemomenten. Je ontwikkelt je in de 

loop van de studie meestal niet in een rechte lijn 

naar een beroep. Het is eerder een zigzaglijn, 

waarlangs je al slingerend door ervaringen heen 

studeert. Als je dat ziet als een balletje in een 

flipperkast, kan dat afschrikken. Maar als je 

het ziet als snowboarden of kanovaren, is het 

misschien wel aanlokkelijk en uitdagend. En 

besef: bijblijven, doorleren en innoveren hoort 

tegenwoordig bij elk beroep.

Kies met lef!  
Het maken van een studiekeuze is lastig, omdat 

je onmogelijk van alle studies kunt weten welke 

wel en welke niet bij je passen. Als je een keuze 

hebt gemaakt, weet je dus niet wat voor moois je 

niet hebt gekozen. Voor het maken van een keuze 

is daarom een beetje lef nodig! Durf te kiezen en 

besef dat geen keuze voor eeuwig is en dat je 

altijd nog kunt bijsturen. Stap af van het idee dat 

er maar één studie is die bij jou past en dat je 

daar voor altijd aan vastzit.   

Durf naar jezelf te kijken
Lef is ook nodig, omdat je naar jezelf moet 

durven kijken om te bepalen of een studie bij je 

past. Het is gemakkelijk om een ander te vragen: 

wie ben jij? Veel lastiger is het om de vraag te 

beantwoorden: wie ben ik? 

Kies met verstand én gevoel!
Keuzes worden niet alleen met het verstand 

gemaakt, maar ook op gevoel. Het onbewuste 

speelt bij het kiezen een heel grote rol, heeft 

onderzoek uitgewezen. Het toelaten van het gevoel 

bij het maken van een studiekeuze is vooral lastig, 

omdat de logische keuzestappen door het verstand 

worden voorgesteld. Toch is het belangrijk, dat 

je je goed voelt bij een opleiding, in het gebouw 

of bij de groep mensen die er werkt en studeert. 

Daarom moet je open dagen bezoeken, meelopen 

en proefstuderen, het liefst op locatie!
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VRAGEN DIE JE KUNT STELLEN  
BIJ OPEN DAGEN
jg je hoorcolleges, practica, werkgroepen of werkcolleges? 

|| Hoeveel college-uren (in grote groep) of contacturen 
(in lesgroep of kleinere werkgroep) heb je per week?

|| Werk je veel samen? 

|| Hoe groot zijn de groepen? 

|| Hoe is het contact met de docenten? 

|| Hoeveel uur per week moet je gemiddeld studeren? 

|| Hoeveel studenten zitten in het eerste jaar? 

|| Hoeveel studenten vallen uit? Stoppen ze omdat de 
studie te zwaar is of om andere redenen? 

|| Zijn er bepaalde ‘struikelvakken’ die lastig zijn? 
Heb je tips om die wel te halen? 

|| Is er een bindend studieadvies en wat houdt dat in? 

|| Hoe wordt er getoetst? Zijn er veel tentamens of 
moet je juist veel opdrachten doen en verslagen 
inleveren? 

|| Waarin verschilt deze opleiding van dezelfde 
opleiding in andere plaatsen? 

|| In welke beroepen komen de meeste studenten 
terecht? 

|| Is er een introductieperiode of -kamp en hoe gaat 
dat?

|| Als het een studie is met een numerus fixus: hoe ziet 
de decentrale selectie er uit? 

|| Lijkt de studie je iets? Vraag dan of er een 
mogelijkheid is om te proefstuderen! 

Kijk voor een overzicht van alle open dagen van hogescholen en 

universiteiten op www.studiekeuze123.nl/open-dagen.

BEREID JE GOED VOOR 
OP EEN OPEN DAG

Als je naar een open dag gaat of 

een dag kunt meelopen, bereid je 

dan goed voor. 

Onderzoek of je je van tevoren 

moet aanmelden, kijk hoe laat, op 

welke locatie en in welk lokaal het 

programma begint en bedenk op 

welke vragen je een antwoord wilt 

hebben als je weer naar huis gaat. 

Hiernaast zie je een aantal vragen 

die je kunt stellen. De antwoorden 

van de studenten zelf zijn heel 

waardevol. Laat ook je gevoel 

spreken: kun je je voorstellen dat je 

je thuis kunt voelen bij die studie, bij 

die studenten en bij het gebouw?

|| Geef je op om te gaan proefstuderen 

of om mee te lopen. Soms kun je ook 

online proefstuderen. Onderzoek of die 

studie echt jouw interesse heeft. Behalve 

ervaren wat de studie inhoudt, zorgt 

proefstuderen en meelopen er ook voor, 

dat je je misschien al een beetje thuis 

gaat voelen bij die studie. En dat spreekt 

het heel belangrijke onderbewuste aan! 

Wetenschappers noemen dat verschijnsel 

bonding en bonding is belangrijk voor 

studiesucces.
|| Praat over je ervaringen, thuis, met 

vrienden of op school met klasgenoten. 
|| Plan een gesprek met je mentor over de 

redenen, waarom je die studie of studies 

leuk en interessant vindt. Als je jouw keuze 

aan anderen vertelt, zet je voor jezelf alles 

op een rijtje en realiseer je je wat je ervan 

vindt.   

http://www.studiekeuze123.nl/open-dagen


“ Mijn tip: Laat je niet 
tegenhouden door 
tegenslagen!”

Ik kan de keren dat mensen iets over havo en 

geneeskunde hebben gezegd niet op twee handen 

tellen: “Is een hbo-opleiding niet beter voor je?” “Je 

kan maar beter verpleegkunde studeren, met havo.” 

“Als havist heb je niet het intellect om geneeskunde 

te doen.” Maar daar luister ik niet naar. Ik wil arts 

worden en met motivatie en ambitie kun je heel wat 

bereiken. 

Ik wilde al vanaf mijn jonge kinderjaren dierenarts 

worden. Toen ik in 4 havo naar de open dag ging, 

vond ik het echt verschrikkelijk. Mijn mooie bubbeltje 

knapte uiteen binnen vijf minuten. Gelukkig had ik me 

ook ingeschreven voor de open dag geneeskunde en 

het moment dat ik zat in die collegezaal, voelde ik dat 

dit dé opleiding was. Dit is wat ik moest doen. 

Ik ben me meteen rot gaan zoeken hoe ik arts kan 

worden. Natuurlijk had ik de verkeerde vakken (N&G 

met aardrijkskunde, economie en géén tweede taal) 

én deed ik havo. Natuurkunde als extra vak op mijn 

school lukte niet, een deelcertificaat via LOI is te 

duur. Dan maar eerst mijn havopapiertje. Daarna vwo 

op het vavo of een hbo-propadeuse en daarna vier 

deelcertificaten of via de 21-plustoets. 

Mijn favoriete docent zei laatst: “Jouw weg bestaat 

uit wat flinke hobbels, maar je overwint ze allemaal.” 

En dat klopt ook. Ik ben blijven zitten in de tweede 

om medische redenen, ik had een buikvirus tijdens 

mijn laatste schoolexamenweek en een bacteriële 

infectie én griep tijdens mijn eindexamens. Maar 

dit weerhoudt mij niet van het navolgen mijn 

droom: geneeskunde studeren. Terugslag heeft mij 

ontzettend veel doorzettingsvermogen gegeven. 

En door dingen te blijven doen die je eraan laten 

herinneren waar je het voor doet – bijvoorbeeld 

Grey’s Anatomy kijken, een open dag bijwonen 

in een ziekenhuis, werken in het ziekenhuis, 

geneeskundeboeken via Marktplaats kopen – blijf je 

heel gemakkelijk gemotiveerd.”

Sascha Baars 
leerling havo 5

Op sommige scholen organiseren decanen of mentoren 
momenten waarop je aan elkaar kunt vertellen 
waarom je een bepaalde studie wilt kiezen. Dat 
ondersteunt vaak je keuze 

Stap 4. Beslissen!
Tja, en dan komt het moment waarop je moet beslissen welke 

studie het gaat worden. Je gaat de knoop doorhakken. Daar 

is best lef voor nodig! Besef dat je het nooit voor 100% zeker 

kunt weten en accepteer dat. Schrijf je op tijd in via  

www.studielink.nl.

Na je inschrijving doe je mee aan de studiekeuzecheck. Je 

kunt deze zien als een laatste onderzoek of de studie bij je 

past. Sommige studies en opleidingen maken daar veel werk 

van. Daarover lees je verderop meer!

HBO OF UNIVERSITEIT?

De kans dat je volgend jaar een hbo- of wo-opleiding gaat 

doen, is groot. De meeste leerlingen gaan studeren in het jaar, 

nadat ze hun diploma hebben behaald. Sommigen kiezen voor 

een tussenjaar, lees daarover elders in deze special. Een heel 

kleine groep gaat direct werken.  

Van havo naar hbo of vwo?
Als je een havodiploma hebt, ligt studeren aan het hoger 

beroepsonderwijs (hbo) voor de hand. Maar eerst je vwo-

diploma halen kan ook. Je stroomt dan meestal in in vwo-5. 

De meeste vwo-scholen verlangen daarvoor een havodiploma 

met wiskunde én goede cijfers op je eindlijst. Hoe hoog die 

goede cijfers moeten zijn, is niet wettelijk vastgelegd. Dat 

bepalen de scholen zelf. Op het vwo moet je naast Engels een 

tweede moderne vreemde taal volgen, dus als je die al in je 

havopakket had, is dat voordelig. 

Van vwo naar universiteit of hbo?
Kom je van het vwo, dan is de universiteit een logische 

keuze. Want daar ben je volgens de afkorting op voorbereid; 

vwo staat immers voor voorbereidend wetenschappelijk 

onderwijs. Toch doen vwo’ers er verstandig aan de optie 

hbo ook te overwegen. De soms vanzelfsprekende keuze 

voor het wetenschappelijk onderwijs blijkt zeker voor meer 

praktijkgerichte leerlingen een minder succesvolle. 

Verschillen tussen hbo en universiteit
Het hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk 

onderwijs groeien steeds meer naar elkaar toe. Op de 

universiteit zie je steeds meer toepassing van kennis en 

stages en op het hbo meer onderzoek en onderbouwende 

theorie. 
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“ Volg je hart bij je 
studiekeuze en laat je 
niet beïnvloeden door wat 
anderen vinden”

“In de onderbouw van het gymnasium bleek 

dat ik goed was in de bètavakken. Talen, 

aardrijkskunde en geschiedenis vond ik 

eigenlijk leuker, maar in de derde klas 

adviseerde iedereen -mijn leraren, mijn 

mentor, de decaan- me de bètarichting, 

want dat EM/CM-profiel was maar niks... 

Eenmaal in de vierde vond ik bètavakken 

helemaal niet leuk! Mijn nieuwe mentor 

heeft me geholpen mijn profiel om te 

zetten. Ik had geschiedenis als extra vak, 

dus hoefde alleen economie in te halen. Mijn 

vrienden bleven allemaal in het NT/NG-profiel, ik 

stapte over naar een andere klas, maar we zagen elkaar 

nog genoeg op en na school. Een perfecte oplossing...

Ik besloot aan de Radboud Universiteit sociologie te gaan 

studeren, maar kwam er na een paar weken al achter, 

dat dat absoluut mijn studie niet was. Ik verveelde me 

dood, én er kwam een oude vlam in mij naar boven: ik 

wilde eigenlijk militair worden! Mijn ouders vonden deze 

keuze in eerste instantie lastig. Ze hadden mijn interesse 

in geschiedenis en oorlogen nooit ingeschat als interesse 

in een loopbaan bij Defensie, maar als interesse in 

geschiedenis en politicologie. Na een open dag op de 

KMA, de Koninklijke Militaire Academie in Breda, waar ik 

geweldige mensen heb ontmoet, maakte ik definitief mijn 

keuze: ik ging de militair-wetenschappelijke opleiding 

Krijgswetenschappen volgen. Ik heb dezelfde avond 

nog gesolliciteerd voor de functie van tweede luitenant 

afdeling artillerie. Momenteel zit ik in de laatste fase van 

de keuring en hoop ik binnenkort te kunnen starten met 

de opleiding tot officier. 

Luister bij je studiekeuze dus wel naar wat anderen van 

jou vinden, maar volg je hart en laat je niet te veel door 

hen beïnvloeden.”

“De hulp die we bieden als 
ouder, docent of mentor, 
is gekleurd door wat we 

zélf denken te zien in onze 
kinderen.”

“Lukas’ brugklasrapport liet zien, dat hij een omnivoor 

is; geen vak waarin-ie niet uitblonk. Z’n mentor 

zag een rasechte bèta in ‘m. Ik snapte dat 

niet, maar eenmaal in de derde koos hij 

voor het NT/ NG-profiel; hij was immers 

goed in bètavakken, dan kies je daar 

vanzelfsprekend ook voor. Na een paar 

maanden op v4 kwam hij schoorvoetend 

bij ons zitten: “Ik vind eigenlijk niet één vak 

meer leuk…” Eindelijk durfden ook wij terug 

naar ons buikgevoel, waar we hem zagen als 

geïnteresseerd in geschiedenis, in de wereld, in 

sociale vraagstukken. Hij maakte de ommezwaai naar 

een EM/CM-profiel en voelde zich als een vis in het water.

In 2016 ging hij sociologie studeren. Al in oktober wilde 

hij stoppen en overstappen naar ... het leger. Ik was 

perpléx. Zijn vader en ik hebben níets met Defensie, maar 

Lukas is altijd geïnteresseerd geweest in geschiedenis, in 

conflicten, oorlogen en weet alles van verdragen, tanks 

en wapens. Die passie heb ik ingekaderd in wat voor mij 

acceptabel is. En dat, terwijl ik iedereen adviseer te zoeken 

naar zijn versnelde hartenklop...

Nu realiseer ik me, dat de hulp die je biedt als ouder, 

docent of mentor, altijd gekaderd is in wat je ziet en wilt 

zien. Onze percepties en invalshoeken zijn gekleurd door 

wat we zélf denken te zien in onze kinderen. Maar weet 

je eigenlijk wel, hoe het zit met je kind? Stel je de goede 

vragen? Kun je je eigen kaders opgeven om je kind te 

laten kiezen voor waar zijn hart ligt? 

Met terugwerkende kracht zie ik, hoe ik het anders had 

kunnen aanpakken. Op de site van SLO vond ik een set 

vragen die je als ouder kunnen helpen:  

http://bit.ly/2rbxcHd.

En Lukas...? Die start binnenkort aan de KMA in Breda en 

is gelukkig met zijn keuze.” 

Lukas van der Meer
student aan de KMA

Mireille Vaal
coördinator pre-university college Humanities Radboud 

Universiteit Nijmegen en moeder van Lukas van der Meer
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Hieronder staat een lijstje met verschillen tussen hbo en universiteit. Je kunt het goed 

gebruiken om erachter te komen wat het beste bij jou past.

hoger 
beroepsonderwijs

 

|è leren voor beroep 

|è beroepsbeeld is duidelijk

|è vooral praktisch 

|è bestaande kennis toepassen in de 
praktijk

|è vaardigheden en houding  
voor beroep 

|è veel verschillende vakken

|è leerstof gespreid 

|è persoonlijke begeleiding / vinger aan 
de pols 

|è meer controle op huiswerk

|è veel groepsgewijs les

|è vaak in klasverband

|è je wordt opgeleid voor een beroep 

wetenschappelijk  
onderwijs 

|è leren onderzoek te doen

|è beroepsbeeld is nog niet duidelijk

|è vooral theoretisch 

|è nieuwe kennis ontdekken en  
delen

|è vaardigheden voor onderzoek en 
wetenschap  

|è minder vakken, meer verdieping

|è leerstof vaak geconcentreerd, hoog 
tempo

|è minder persoonlijk, zelf uitzoeken / 
hulp vragen

|è minder of geen controle op huiswerk 

|è veel zelfstandig leren

|è vaak in grote collegezalen

|è je wordt opgeleid voor een functie

WAAR LET JIJ OP BIJ HET MAKEN VAN EEN STUDIEKEUZE? 

Als je een studie wilt kiezen, let je op allerlei zaken, zoals: 
|| vind ik deze studie leuk 
|| in welke plaatsen kan ik deze studie volgen
|| kan ik thuis blijven wonen
|| heb ik de juiste vakken in mijn profiel
|| wat kan ik er later mee worden 
|| hoe staat het met de werkgelegenheid in deze sector? 

De jongerenorganisaties CNV, ISO, KOB, LAKS en LSVB hebben een manier bedacht 

om uit te zoeken bij welke hogeschool of universiteit je het beste de opleiding van 

je keuze kunt gaan doen: Studie in Cijfers. Die wordt ook wel de Studiebijsluiter 

genoemd. 

Deze bijsluiter bevat betrouwbare, onafhankelijke informatie over veel opleidingen. 

Deze informatie staat in een overzichtelijk schema waarop je in één oogopslag 

belangrijke gegevens kunt vinden over de opleiding van je keuze. De informatie wordt 

vergeleken met het landelijke gemiddelde. 

Als je bijvoorbeeld Media, Informatie en Communicatie wilt gaan studeren, maar je 

weet nog niet bij welke hogeschool, dan kun je de Studie in Cijfers erbij pakken. Daarin 

vind je informatie over: 
|| de tevredenheid van studenten over de opleiding 
|| het aantal eerstejaars dat is gestart met deze opleiding. 
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Tevreden kiezers blijken een stuk 
gelukkiger te zijn dan ‘perfecte’ kiezers
In 1636 werd belastingvrij bier ingezet om studenten naar de stad 

Utrecht en de net gestichte Universiteit in die stad te trekken. 

Dat was nog eens een relaxte manier om je studie te kiezen, 

denk je misschien. Zeker als je weet dat het hele studieaanbod 

in die tijd bestond uit geschiedenis, theologie, filosofie, rechten, 

klassieke talen en medicijnen. Dat is heel wat anders dan de 416 

universitaire 1215 hbo-bachelors die we nu hebben. 

Twijfelachtige tactieken

Ieder heeft zo z’n eigen manier om uit te vinden wat en waar te 

studeren. Bekende tactieken zijn: gewoon iets prikken, kijken 

wat vrienden/vriendinnen doen (en je daar op aanpassen), 

kiezen voor zo dicht mogelijk of juist zo ver mogelijk bij je 

ouders vandaan, je verdiepen in álle mogelijkheden om de beste 

keuze te kunnen maken, je helemaal niet oriënteren om je al héél 

lang weet wat je wilt doen, afgaan op de leuke studenten bij de 

voorlichtingsdag (dus dat lijkt je wel wat) etc. 

Stuk voor stuk tactieken die een deel van de keuzepuzzel 

invullen, maar niet per se tot een bevredigende keuze leiden. 

Zekerheden

Hieronder een paar zekerheden die je helpen bij het kiezen:

1. Bij kiezen hoort onzekerheid. Daar houden de meeste mensen 

niet van. Het helpt meestal om je te realiseren dat zolang 

je niet gekozen hebt, er onzekerheid is. Daar hoef je je niet 

onzeker over te vóelen, daar kun je iets aan doen namelijk op 

onderzoek uit gaan!

2. Iets lezen/horen/een studie bezoeken betekent niet dat je 

meteen moet kiezen of afwijzen. Zie het als vergelijkend 

warenonderzoek. Net zoals je bij de keuze voor een nieuwe 

sportfiets of spijkerbroek zou doen.

3. Belangrijk is waar jij warm voor loopt. Onderzoeken wat er 

‘te koop’ is en onderzoeken waar jij warm voor loopt, zijn 

twee verschillende dingen die een klik maken als ze bij 

elkaar passen. Waar je warm voor loopt hoeft er niet direct 

uit te zien als een studie of beroep. Het leuk vinden om 

met mechanische dingen te klooien, je eigen internetsites 

te bouwen, alles te weten over voormalig Joegoslavië, 

boeken te lezen, feestjes geven en mensen ontvangen, het 

kunnen allemaal leads zijn naar wat je hoopt te vinden in je 

toekomstige studie of beroep.

4. Je keuze laten rusten helpt! Zet alles goed op een rijtje en 

laat het dan een tijdje rusten. Het blijkt dat mensen een 

heel slim onderbewuste hebben. Als je lekker aan de slag 

bent geweest bij tip 2 en 3, wat voors en tegens op een rij 

hebt gezet en nog een paar over alternatieven hebt, spreek 

dan met jezelf het moment af waarop je in staat bent de 

knoop door te hakken. Terwijl jij allemaal andere dingen in 

je leven doet, gaat je onderbewuste door met het verwerken 

van alle informatie en indrukken. Als jouw keuzemoment is 

aangebroken, zul je merken dat het kiezen makkelijker is 

geworden.

5. De perfecte keuze bestaat niet! Kies waar je tevreden mee 

kunt zijn. Streven naar de perfecte keuze maakt maar zelden 

gelukkig. En bovendien: hoe weet je wanneer je de perfecte 

keuze hebt gemaakt? Je zult nooit weten of een andere 

studie nog perfecter is, als je eenmaal ergens studeert. 

Maak jezelf niet gek! Kies iets waar je in ieder geval voor de 

eerstkomende drie jaar gemotiveerd voor bent en waar je zin 

in hebt. Tevreden kiezers blijken een stuk gelukkiger te zijn 

dan ‘perfecte’ kiezers.

Annemiek Jonker 
orthopedagoog en oprichter JEP training & coaching
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Tevreden kiezers blijken een stuk 
gelukkiger te zijn dan ‘perfecte’ kiezers

|| het aantal contacturen per week (in klokuren). 

De bron van gegevens die hiervoor wordt gebruikt, is bij de 

hogescholen anders dan bij de universiteiten. Het aantal 

contacturen bij hogescholen is gebaseerd op het aantal 

klokuren dat volgens eerstejaars wordt aangeboden, terwijl 

de gegevens bij universitaire opleidingen door de instellingen 

zelf worden aangeleverd. 
|| het percentage studenten dat zonder vertraging en met 

voldoende aantal studiepunten naar het tweede studiejaar 

van dezelfde hoofdopleiding doorstroomt. 
|| het percentage studenten dat zijn bachelor binnen 4 jaar 

haalt. 
|| het percentage studenten dat binnen 1,5 jaar na zijn 

afstuderen een baan heeft op het niveau waarop ze 

zijn afgestudeerd (hbo of wo). Hieronder wordt hierop 

uitgebreider ingegaan. 

Landelijk gemiddelde arbeidsmarkt 
Wat zegt dit landelijk gemiddelde over de werkgelegenheid voor 

jou, als je bent afgestudeerd over 4 of 5 jaar? De studenten 

die voor deze enquête benaderd zijn, studeerden af in het 

studiejaar 2013/2014. Het percentage is gebaseerd op het 

landelijk gemiddelde (dus niet per instelling) van studenten, die 

afgestudeerd zijn en binnen 1,5 jaar een baan gekregen hebben op 

minimaal het niveau waarop ze zijn afgestudeerd. 

11

OUDERS, GOEDE HULP BIJ STUDIEKEUZE EN STUDEREN
Een goede studie kiezen en daarna binnen je studie goede 

keuzes maken is een heel persoonlijk proces. Veel scholieren 

en studenten vragen hierbij ondersteuning van hun ouders.  

Ouders hebben zelf ook veel vragen over studiekeuze en 

studeren. Daarom schrijven decanen en oudervoorlichter 

Hermien Miltenburg geregeld artikelen over studiekeuze, 

tussenjaar, studiekosten en studeren op een blog voor 

ouders: www.studiekeuzekind.nl.

 

TOP 3 MEEST GELEZEN ARTIKELEN:
1. Studiepunten halen? Hoe werkt dat? 

Studiepunten halen is de basis voor het succesvol 

afronden van een hbo- of wo-opleiding. Voor ieder vak 

kun je een bepaalde hoeveelheid punten halen. Maar de 

manier waarop je studiepunten kunt verdienen, verschilt. 

Sommige opleidingen verwachten veel zelfstudie, andere 

geven meer colleges of practica. Ook de hoeveelheid 

studiepunten die je moet halen in je eerste jaar, verschilt. 

Het is belangrijk opleidingen op dit punt te vergelijken. 

Dat doe je op bit.ly/lezingstudiepunten

2. Werken na havo of vwo? Tussenjaar? 

Sommige scholieren kunnen in hun eindexamenjaar niet 

tot een goede studiekeuze komen. Dan is een tussenjaar 

geen slecht idee. Als je een tijdje gaat werken na havo 

of vwo, waar moet je dan op letten? Hoe kun je ervoor 

zorgen, dat de focus toch op studiekeuze en studeren 

blijft? Lees er alles over op bit.ly/werkennahavovwo 

3. Kwaliteit van opleidingen beoordelen 

Alle hbo- en universitaire opleidingen in Nederland zijn van 

goede kwaliteit. Maar sommige opleidingen en instituten 

zijn top! Hoe kom je erachter welke opleidingen de beste 

kwaliteit bieden? Wat heb je hieraan als student? En past 

zo’n topopleiding wel bij je: bit.ly/kwaliteitopleiding

STUDIEPUNTENSPREEKUUR, ELKE WOENSDAG
Ouders van (aanstaande) studenten kunnen elke woensdag 

17.00-18.00 uur bellen (0317 484455) als ze vragen hebben 

over studiepunten en studeren op hbo of wo tijdens 

het ‘studiepuntenspreekuur’ met Hermien Miltenburg, 

oudervoorlichter: bit.ly/studiepuntenspreekuur

Houd er altijd rekening mee dat deze uitslag gebaseerd is op 

gegevens uit het verleden, dat geeft dus geen garantie voor de 

toekomst. Uiteraard worden deze gegevens steeds geactualiseerd, 

maar soms veranderen er zaken. Hierbij kun je denken aan 

wijziging in het aantal eerstejaars of het samenvoegen van 

opleidingen. Dit heeft uiteraard effect op de uitslag. Baseer je 

studiekeuze dus nooit alleen op Studie in Cijfers. Maar het geeft je 

wel een eerste indruk, die kan helpen bij je studiekeuze. 

Met behulp van Studie in Cijfers kun je gemakkelijk vergelijken 

hoe bijvoorbeeld de Hogeschool van Amsterdam op 

bovenstaande onderdelen scoort ten opzichte van de andere 

hogescholen, die Media, Informatie en Communicatie (zie 

afbeelding) aanbieden. Deze gegevens zijn gebaseerd op 

gegevens van studenten die de voltijd bacheloropleiding volgen. 

De particuliere scholen (niet bekostigd door de overheid) zijn 

niet in dit landelijk gemiddelde meegenomen. 

Waar kun je Studie in Cijfers vinden? 
Studie in Cijfers is te vinden op: www.studiekeuze123.nl 

Daarnaast zijn op veel sites van de hogescholen en 

universiteiten de gegevens ook te vinden. Als je je aan het 

oriënteren bent op een opleiding, is het handig even een kijkje te 

nemen bij Studie in Cijfers, zodat je aan de opleiding vragen kan 

stellen over deze gegevens.
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Aanmelden
Hoe werkt dat?

Wie in de middeleeuwen wilde weten hoe de wereld in elkaar stak, klopte aan bij een 

klooster, werd in een ruwharen pij gehesen en wist twee, drie jaar later zo’n beetje alles wat 

er over die wereld te weten viel.

Zo simpel werkt het niet meer: heb je eindelijk uit het enorme aanbod gekozen wat je wilt 

gaan studeren, waar en waarom juist daar, dan is er nog een lange weg te gaan. Voor je je 

eerste college kunt gaan volgen, moet je door de carrousel van studiekeuzechecks, matchings 

of decentrale selectie.

In dit hoofdstuk helpen we je binnenkomen.

Aanmelden in drie stappen
Stap 1. Vraag je DigiD aan op  

www.DigiD.nl. Je ontvangt je DigiD  

binnen vijf werkdagen.

Vraag het dus tijdig aan! 

Stap 2.  Meld je aan via  

www.studielink.nl. Hier heb je je Digid 

voor nodig. Doe dit op tijd. De deadline is 

1 mei. Voor sommige opleidingen moet je 

je eerst bij de instelling aanmelden, zoek 

dat van tevoren uit.

Stap 3. Je inschrijvingsverzoek 

komt via Studielink terecht bij de 

onderwijsinstelling van jouw keuze. 

Van die instelling krijg je verdere 

informatie over de aanmelding en de 

studiekeuzecheck. 

AANMELDEN VOOR EEN FIXUSSTUDIE
Een fixusstudie is een studie met een 

beperkt aantal plaatsen ofwel een studie 

waarvoor zich bijna altijd meer mensen 

aanmelden dan er plaatsen zijn. Selectie 

gebeurt door decentrale selectie. Meld je 

dus altijd bij een extra studie aan, aangezien 

je niet weet of je geselecteerd wordt.

De regels rondom fixusopleidingen
|| Je mag je voor twee fixusstudies 

inschrijven. Dat kan dezelfde 

fixusstudie aan een andere instelling 

zijn. Althans, als het niet één van de 

volgende studies is: geneeskunde, 

tandheelkunde, fysiotherapie en 

mondzorgkunde. Je kunt je dus wel 

aanmelden voor zowel geneeskunde 

als tandheelkunde, maar je kunt niet 

AANMELDEN VIA STUDIELINK EN DIGID
Heb je je studiekeuze gemaakt, dan kun je je 

vanaf 1 oktober aanmelden voor een studie 

aan een universiteit of hogeschool. Dit gaat 

altijd via Studielink. Je hebt daarvoor een 

DigiD met sms nodig. Je aanmelding moet 

uiterlijk binnen zijn op 1 mei.   

Studielink: 

via deze site regel je je (her-)inschrijving 

voor een vervolgopleiding.

DigiD: 

deze afkorting staat voor Digitale Identiteit. 

Met jouw DigiD kun je inloggen op websites 

van de overheid en in de zorg. Jouw DigiD 

bestaat uit een gebruikersnaam en een 

wachtwoord. Zowel de gebruikersnaam als 

het wachtwoord kies je zelf. 
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aanmelden voor geneeskunde in 

Amsterdam én in Groningen. Maar ook 

aanmelding aan de UvA én aan de VU 

in Amsterdam is niet geoorloofd voor 

dezelfde studie. 

|| Wettelijk is vastgelegd dat je je 

drie keer bij dezelfde studie mag 

aanmelden, maar een instelling kan 

zelf een strengere eis stellen. Als je 

dus het ene jaar niet wordt toegelaten, 

kun je je vaak het volgende jaar 

weer aanmelden. En soms het jaar 

daarna ook nog, maar als je dan ook 

niet wordt toegelaten, is het einde 

oefening en moet je echt een andere 

studiekeuze maken.  

|| Let op!: als je je diploma niet haalt en 

dus niet kunt gaan studeren, kun je je 

aanmelding laten vervallen. Je moet 

dan vóór 1 september een verzoek 

indienen bij het instellingsbestuur. 

Het is wel belangrijk dat te doen in 

verband met het beperkte aantal keren 

dat je je kunt aanmelden bij dezelfde 

studie. 

Eerdere sluitingsdatum!
Bij fixusopleidingen is er sprake van 

een eerdere sluitingsdatum dan 1 

mei. De uiterste aanmelddatum voor 

fixusopleidingen is 15 januari. Dit heeft 

te maken met de tijd die de opleiding 

nodig heeft om de selectie uit te voeren. 

Die moet namelijk uiterlijk 14 april zijn 

afgerond. 

Let op! 
Bij studies 
met decentrale 
selectie of 
aanvullende eisen 
is de sluitingsdatum 
vaak veel eerder dan  
1 mei!

lichamelijke opvoeding aan de Academie 

voor lichamelijke opvoeding of de 

opleiding tot professioneel muzikant aan 

het conservatorium. Ook voor toelating 

tot de kunstacademies als de Gerrit 

Rietveld Academie in Amsterdam en de 

Rijksacademie voor beeldende kunsten 

in Den Haag moet je door één of meer 

selectierondes heen. Deze opleidingen 

kennen ook eigen uiterste aanmelddata. 

Ze staan op de site van de opleiding. 

Vaak moet je je voor deze opleidingen 

eerst bij de instelling zelf aanmelden, 

voordat je dat via Studielink kan doen. 

Geen loting
Tot studiejaar 2016-2017 was er bij een 

aantal fixusstudies ook nog sprake van 

loting. De centrale loting is met ingang van 

het studiejaar 2017-2018 echter afgeschaft. 

AANMELDEN VOOR EEN STUDIE MET 
AANVULLENDE EISEN
Naast de fixusstudies die decentrale 

selectie kennen, zijn er ook nog studies 

met aanvullende eisen. Dit zijn studies 

waar je ‘talent’ voor moet hebben of aan 

bepaalde fysieke eisen moet voldoen. 

Voorbeelden zijn de opleiding tot docent 
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DE STUDIEKEUZECHECK

Recht of plicht?
Als aanstaande student heb je recht op een 

studiekeuzecheck. Maar je kunt ook verplicht worden om 

daaraan mee te doen, als de hogeschool of universiteit dat 

vraagt. Door de studiekeuzecheck krijg je een indruk van 

de opleiding en kun je beter bepalen of die echt bij je past, 

zowel inhoudelijk als qua sfeer. Zo kun je een bewustere 

studiekeuze maken, waardoor je meer kans hebt op 

studiesucces.

Feitelijk is het een laatste kans om te kijken of jij en de 

opleiding ‘matchen’. Als het goed is, heb je je al terdege 

georiënteerd en ben je niet zomaar tot een keuze gekomen!   

Meld jij je ná 1 mei aan, of doe je zonder goede reden niet 

mee aan een verplichte studiekeuzeactiviteit, dan kun je je 

toelatingsrecht verliezen. Dat betekent dat de hogeschool of 

universiteit beslist of je nog kunt worden toegelaten. 

	

	

	

	

	

Herco	

Opnemen	met	vermelding	bron:		 VSNU	

Antwoord:
Nee. Volgens de wet op het hoger onderwijs 

mag het niet en minister Bussemaker heeft de 

instellingen hier ook nog eens op gewezen in 

een brief die ze op 16 november 2016 aan alle 

instellingen heeft gestuurd. Als er wel geld wordt 

gevraagd kun je de instelling wijzen op artikel 

7.50 uit de Wet op het Hoger onderwijs. Mocht 

je echt niet mee kunnen doen aan de selectie of 

matchingsactiviteit als je weigert te betalen, betaal 

dan, maar vraag bij je decaan om de voorbeeldbrief 

waarmee je bezwaar kunt maken en waarmee je 

het geld terug kunt vragen. 

Vraag: 
Ben ik verplicht een financiële bijdrage voor de 

decentrale selectie of de matchingsactiviteit te 

betalen, als de instelling waar ik wil gaan studeren, 

daarom vraagt?

De studiekeuzcheck bij hogescholen verloopt op dezelfde wijze.
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Niet bindend
Soms blijkt tijdens de studiekeuzecheck, dat iemand beter een 

andere studie kan kiezen. Dit advies kun je naast je neerleggen, 

want het is niet bindend. Maar het is wel verstandig er iets mee 

te doen:
|| je kunt je bijvoorbeeld opnieuw gaan oriënteren en tot de 

conclusie komen, dat je liever een andere studie gaat doen 
|| je kunt je verdiepen in dezelfde studie, maar dan bij een 

andere instelling. Als je je voor 1 mei via Studielink hebt 

aangemeld, houd je het recht op toelating tot bijna alle 

andere studies
|| je kunt besluiten de studie toch te beginnen en er extra 

gemotiveerd tegenaan gaan.

Verschillend per opleiding
De studiekeuzecheck ziet er overal anders uit. Het moment, 

de tijdsduur en de invulling ervan verschillen. Sommige 

studiekeuzechecks zijn aan het begin van het kalenderjaar, 

maar de meeste worden gepland na het eerste tijdvak van het 

centraal examen.

Bij sommige keuzechecks moet je een dag komen studeren, 

compleet met een hoor- en werkcollege, en heb je een week 

later tentamen over de besproken stof. 

Een andere opzet is het invullen van een digitale vragenlijst 

in combinatie met een dag met gesprekken met studenten en 

docenten. En soms hoef je alleen maar een vragenlijst in te 

vullen. 

DECENTRALE SELECTIE

Door de decentrale selectie kan een instelling een zo goed 

mogelijke keuze maken uit het aanbod van kandidaten. 

Bindend advies!
Word je bij de decentrale selectie van een fixusstudie 

afgewezen, dan heb je geen keuze. Het is geen advies dat je 

naast je neer kunt leggen, zoals bij de studiekeuzecheck. Het is 

dus belangrijk, dat je een Plan B, dus een tweede of misschien 

zelfs een derde keuze achter de hand hebt!

Verschillend per opleiding
De decentrale selectieactiviteiten zijn overal anders, zelfs bij 

vergelijkbare opleidingen. Wat ze gemeen hebben, is dat ze al 

eerder in het schooljaar plaatsvinden, meestal vanaf maart. De 

selectie moet namelijk uiterlijk 14 april zijn afgerond.

Belangrijk is dat je je vooraf goed informeert en weet op welke 

criteria wordt geselecteerd. Wacht daar niet mee tot Kerstmis, 

maar begin direct in september.

“ Een ervaring voor het 
leven...”

“Ik ben Manon Divendal. Ik heb de studie Media, 

Informatie en Communicatie gevolgd en mijn minor 

in Zweden gedaan. Ik kan iedereen aanraden om een 

deel van de vervolgstudie in het buitenland te doen, 

omdat je op een andere manier les krijgt, maar vooral 

omdat je er een stuk zelfstandiger van wordt, je vaak 

nieuwe inspiratie krijgt voor wat je verder wilt doen en 

nieuwe ervaringen, ook buiten de studie, opdoet.

 

´n Half jaar naar het buitenland gaan, dat beslis je niet 

zomaar van de ene op de andere dag. Maar het feit, dat 

je dit stuk nu zit te lezen, betekent dat je hier wel geïnte-

resseerd in bent. Begin met je goed te laten informeren 

op voorlichtingsbijeenkomsten of via het International 

Office van je universiteit of hogeschool. Medewerkers 

daarvan weten welke scholen in het buitenland vakken 

aanbieden, die in het verlengde van jouw studie interes-

sant zijn en kunnen je helpen met je financiën, bijv. door 

je wegwijs te maken in de wereld van studiebeurzen.

In het land waar je uiteindelijk heen gaat, worden vaak ex-

cursies aangeboden om je de kans te geven zo veel moge-

lijk te zien. Zo ben ik voor 300 euro 5 dagen naar Lapland 

geweest, inclusief rit, hostels, tour op de sneeuwmobiel, 

een tour met sledehonden en bezoek aan het IceHotel. 

Scholen snappen ook wel, dat je als internationale student 

graag wat van hun land wilt zien, al moet je het met je 

afwezigheid natuurlijk niet te gek maken...  

Ik vond het spannend om een half jaar in het buitenland 

te studeren. Je bent weg van je vertrouwde omgeving. 

Hoe dichterbij de dag kwam dat ik zou vertrekken, hoe 

liever ik alles wilde afblazen. Dat is volkomen normaal. 

Toch ben ik heel blij dat ik gewoon ben gegaan. 

Kortom, als je de kans krijgt om in het buitenland te 

studeren, zou je bijna gek zijn om daar geen gebruik 

van te maken. Dit geeft een heel andere ervaring aan 

je vervolgstudie, je leert het land van jouw keuze op 

een heel andere, meer intense manier kennen en 

maakt vrienden voor het leven.”

Manon Divendal
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DEFICIËNT, WAT NU?

Je hebt een leuke studie gevonden, maar nu zie je, dat je 

niet het juiste profiel en/of het juiste vak in het vrije deel hebt 

gekozen. Ofwel: je bent deficiënt. 

Er zijn maar twee studies waar je kunt starten met een 

deficiëntie, namelijk civiele techniek en werktuigbouwkunde. 

Voor alle andere studies, ongeacht of er sprake is van 

decentrale selectie, geldt dat je voor de start van de opleiding 

de deficiëntie moet hebben weggewerkt. Dat kan in een 

tussenjaar of in de zomervakantie, nog voor de start van de 

studie. 

“ Ik kreeg enorm veel 
stress van die selectie.”

“Mijn selectiedag voor de opleiding Medische 

Hulpverlening aan de Hogeschool Utrecht viel 

op 1 februari 2017. Twaalf dagen van tevoren 

kreeg ik via de mail twee documentjes met 

daarin de nodige voorbereiding: 51 pagina’s vol 

lastige informatie. Op zich zou dat wel moeten 

lukken, maar niet met extra huiswerk en nog een 

toetsweek in het vooruitzicht. Hier baalde ik enorm 

van, want ik wilde mij erg goed voorbereiden, voor 

de selectiedag én voor mijn toetsweek. Dit samen 

werd gewoon te veel. Het leverde enorm veel 

stress op.

Ik vind dat ik mij door de omstandigheden 

niet goed heb kunnen voorbereiden. Ook de 

selectiedag zelf was erg zwaar. We kregen 

een hoorcollege, met daarover een toets, een 

rekentoets, een Engelse toets tekstverklaring en 

we moesten een motivatiebrief schrijven. Dat 

was heel anders op de HAN. Daar had ik mij ook 

ingeschreven voor Medische Hulpverlening en 

ook hiervoor heb ik een selectiedag gehad. Maar 

voor deze dag hoefde ik niets te leren. Het enige 

wat ik die dag moest doen, was een algemene 

kennistoets maken en een gesprek voeren van 15 

minuten, waarin mij vragen gesteld werden. De 

mensen op de HAN waren wat opener, op de HU 

was alles veel ‘zakelijker’. Wat mij betreft heeft de 

HU het iets te groot aangepakt. Verder heb ik wel 

een goed beeld kunnen krijgen van beide scholen.“

Denise van Hermelen 

Centrale commissie-
voortentamens (CCVX)
De centrale commissie-voortentamens is een 

samenwerkingsverband van de Nederlandse universiteiten. 

Er zijn vier commissies, namelijk voor biologie (CCVB), 

natuurkunde (CCVN) scheikunde (CCVS) en wiskunde 

(CCVW). Samen heten ze CCVX. In het algemeen toetst 

de CCVX de kennis van een kandidaat met een schriftelijk 

examen dat afgelegd moet worden, voordat hij met de studie 

mag beginnen. Daarom wordt dit examen voortentamen 

genoemd. Als je deelneemt aan decentrale selectie, kan het 

zijn, dat de betreffende opleiding eist, dat het voortentamen is 

afgelegd voordat je je inschrijft voor de decentrale selectie.

Per vak kan het voortentamen driemaal per jaar worden 

afgelegd (eind november/december, eind april en eind juli). 

Het bevat geen practicum. Wel maakt de gehele leerstof van 

het vwo deel uit van het tentamen, dus zowel de onderwerpen 

van het schoolexamen als de onderwerpen van het centraal 

examen. Aanmelden voor het tentamen kan tot 10 dagen voor 

het betreffende tentamen. Het kost (2017) € 91.

Eén van de instituten die trainingen verzorgen ter 

voorbereiding op de CCVX-tentamens, is Boswell-Bèta in 

Utrecht. De docenten daarvan nemen zelf de zogenaamde 

James Boswellexamens af, die dezelfde status hebben, maar 

niet door alle opleidingen geaccepteerd worden. Informeer dit 

vooraf.

Andere instituten die trainingen verzorgen voor de CCVX-

tentamens zijn Wismon in Utrecht en Amsterdam en AOVN 

in Amsterdam. Zie voor meer informatie: www.ccvx.nl en 

www.boswell-beta.nl
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Zo kun je een deficiëntie wegwerken: 
|| je schrijft je in bij een vavo om een deelcertificaat te halen 

voor het ontbrekende vak
|| je bereidt jezelf voor door middel van zelfstudie, 

afstandsonderwijs (LOI, NHA, NTI) of een andere cursus 

(Boswell-Bèta, Wismon) en doet staatsexamen in het 

ontbrekende vak. Meld je aan voor het staatsexamen voor 1 

januari via www.duo.nl 
|| vwo: je schrijft je in bij de centrale commissie-voortentamens 

(CCVX) via www.ccvx.nl en zoekt een instituut dat je kan 

voorbereiden op het examen of je bereidt je voor via 

zelfstudie (zie voor meer informatie pagina 16)
|| havo: je schrijft je in voor een cursus bij Boswell-Bèta en 

doet daar een Boswell-Bèta-examen.

Let op! : informeer vooraf bij de studie die je wilt doen of dit 

examen voldoet om een deficiëntie weg te werken.

ANDERE KEUZE, TOELATINGSRECHT BLIJFT

Als je van keuze verandert (bijvoorbeeld na een negatief advies 

bij de studiekeuzecheck of na afgewezen te zijn bij de decentrale 

selectie), behoud je toelatingsrecht tot een andere studie, als je 

je voor 1 mei aangemeld hebt bij de eerste studie. Wel kan de 

opleiding je verplichten (weer) een studiekeuzecheck te doen. 

Door de centrale aanmelding bij Studielink kunnen instellingen 

zien dat het in zo’n geval om een tijdige aanmelding gaat.

TWEEDE KEUZE OF PLAN B

Alternatieve studie
Het is belangrijk, dat je een tweede studiekeuze achter de hand 

hebt. Zeker als je je aanmeldt voor een fixusstudie of een studie met 

bijzondere toelatingseisen, maar ook, als je nog niet helemaal zeker 

bent van je keuze. De meeste leerlingen houden bij hun tweede keuze 

wel rekening met de relevantie van die studie voor hun oorspronkelijke 

studiekeuze. Dan is er nooit sprake van een verloren studietijd, als je 

het jaar daarna toch aan de studie van je voorkeur kunt beginnen. 

Alternatieven voor bepaalde fixusstudies en studies met 

bijzondere toelatingseisen

Geneeskunde
|| bewegingswetenschappen
|| biomedische technologie
|| biomedische wetenschappen/medische biologie
|| biofarmaceutische wetenschappen
|| fysiotherapie (fixusstudie)
|| geneeskunde in België
|| gerontologie

“ Goed onderbouwen wat 
je met een tussenjaar wilt 
bereiken ...!”

Hasse Beckett koos na de middelbare school voor een 

tussenjaar. “Ik vond het lastig meteen een studiekeuze 

te maken. In tegenstelling tot mijn klasgenoten had 

ik alleen een vaag idee, geen concreet plan. Rond de 

tijd, dat ik me aan moest gaan melden voor een studie, 

heb ik besloten dat niet te doen en een tussenjaar te 

nemen. Mijn ouders steunden mij daarin. Dat is voor mij 

de perfecte oplossing geweest, omdat ik niet zómaar 

iets wilde kiezen. Ik kwam erachter, dat er ook andere 

mogelijkheden zijn. Het is belangrijk om te onthouden 

dat je ouders het beste met je voorhebben en willen dat 

je goed terecht komt. Je zou een deel van hun twijfels 

weg kunnen nemen door goed te onderbouwen wat je 

met een tussenjaar wilt bereiken en hoe je dat aan gaat 

pakken. 

Via de decaan op mijn middelbare school hoorde ik over 

begeleide programma’s voor een tussenjaar. Je gaat dan 

bijvoorbeeld vrijwilligerswerk doen in het buitenland of 

een jaar naar een highschool in Amerika, maar dat was 

niet precies wat ik zocht. Structuur is belangrijk, ook, of 

misschien wel juist, tijdens een tussenjaar. Het is leuk om 

een paar dagen te werken en dingen te gaan doen met 

vrienden, maar niet verstandig. Dat is een fout die ik heb 

gemaakt, maar waar ik van heb geleerd. Als je een studie 

wilt vinden, moet je daar actief mee aan de slag gaan. 

In mijn tussenjaar heb ik veel geleerd over mezelf. 

Ik ben erachter gekomen dat ik vooral bang was om 

de verkeerde keuze te maken. Na een reis heb ik een 

vooropleiding toneel van een jaar gedaan om te kijken of 

die opleiding wel echt bij me past. Ook vrijwilligerswerk 

kan helpen om erachter te komen, wat je leuk vindt. In 

een tussenjaar draait alles om jou en jouw keuzes en 

dan is het juist goed om vrijwilligerswerk te doen en iets 

te kunnen betekenen voor een ander. 

Een tussenjaar is niet voor iedereen. Als je al weet wat 

je wilt gaan studeren, zou ik dat gaan doen. Maar als je 

twijfelt of het echt niet weet, is een tussenjaar misschien 

een goed idee. Voor mij is het de beste keuze gebleken.”

Hasse Beckett
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|| gezondheid en leven
|| gezondheid en maatschappij
|| gezondheidskunde
|| gezondheidswetenschappen
|| medische informatiekunde
|| medische natuurwetenschappen
|| (neuro-) psychologie
|| moleculaire levenswetenschappen
|| life science 
|| farmacie
|| psychobiologie
|| technische geneeskunde/klinische technologie
|| verloskunde (toelatingsbeperkingen)
|| verpleegkunde
|| voeding en gezondheid

Fysiotherapie 
|| ergotherapie
|| mensendieck
|| bewegingswetenschappen
|| orthopedische technologie

Tandheelkunde 
|| mondzorgkunde (fixusstudie)
|| tandheelkunde in België

Diergeneeskunde 
|| biologie
|| medische biologie
|| moleculaire levenswetenschappen

Conservatorium
|| muziekwetenschappen

Academie voor lichamelijke opvoeding
|| fysiotherapie (fixusstudie)
|| bewegingswetenschappen

Tussenjaar
Plan B kan ook een tussenjaar zijn. In dat jaar probeer je nog 

beter te voldoen aan de eisen die gesteld zijn bij de decentrale 

selectie door bijvoorbeeld relevante werkervaring op te doen via 

een betaalde baan of vrijwilligerswerk.

Na een goed besteed tussenjaar volgt haast nooit een verkeerde 

studiekeuze. Hieronder een paar tips die je kunnen helpen bij 

het vormgeven van een tussenjaar. Lees ook elders in deze 

special over een tussenjaar! 

|| Ga niet een heel jaar ‘onder je niveau’ werken. Natuurlijk, 

werken betekent geld verdienen en je leert veel over jezelf en 

over hoe het eraan toe gaat op de werkvloer. Maar blijf niet 

hangen in baantjes die eigenlijk niet bij je passen. 

|| Overweeg ook eens vrijwilligerswerk te doen, bijvoorbeeld 

in de studierichting die jij misschien gaat kiezen. Past 

dit werkveld bij je? Besef dat er commerciële en ideële 

activiteiten zijn. 

|| Stel jezelf de vraag: Wil ik eigenlijk wel studeren? Of ga ik 

liever werken, een eigen bedrijf starten? 

|| Kies je voor studeren? Houd dan tijdens je tussenjaar 

de focus op studiekeuze. Bezoek open dagen en 

meeloopdagen. Vergeet bijvoorbeeld niet je op tijd aan te 

melden! 

|| Verdiep je ook in bijzondere opleidingen en minder voor 

de hand liggende hbo’s en universiteiten, als je nog 

geen studiekeuze hebt kunnen maken. Er zijn veel meer 

mogelijkheden dan je denkt. Misschien is zo’n bijzondere 

opleiding precies wat je zoekt.

European Voluntary 
Service (EVS)
Met European Voluntary Service (EVS) kunnen jongeren 

tussen de 17 en 30 jaar gesubsidieerd vrijwilligerswerk doen 

in Europa of een van haar partnerlanden. EVS biedt hun de 

mogelijkheid met subsidie langere tijd in het buitenland te 

verblijven. Er zijn geen eisen qua opleidingsniveau, diploma’s 

of vaardigheden, mits je kan aantonen gemotiveerd te zijn 

om twee tot twaalf maanden fulltime vrijwilligerswerk te 

gaan doen. De subsidie voor EVS wordt niet verstrekt aan 

de jongere, maar aan de organisatie die de jongere uitzendt. 

Die zorgt ervoor dat de EVS-er een taalcursus kan volgen en 

van onderdak, voedsel, begeleiding, ziektekostenverzekering 

en zakgeld wordt voorzien. Ook de reiskosten worden 

grotendeels vergoed uit de subsidie.

Hoe meld je je aan? 
|| Op de Europese Jongeren Site http://europa.eu/

youth/volunteering/evs-organisation_nl staat een 

overzicht van erkende Nederlandse zendorganisaties. 
|| Op deze zelfde site staat een EVS-database met 

projecten: http://europa.eu/youth/volunteering/

project_nl 
|| Schrijf motivatiebrieven en reageer op vacatures. Een 

zendorganisatie kan hierbij helpen.
|| Als een gastorganisatie een jongere uitkiest, 

regelen de zend- en gastorganisatie samen de 

subsidieaanvraag. Maximaal drie maanden na de 

deadline gaat het project van start. 
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Hieronder tips die je kunnen helpen bij het vormgeven 

van een tussenjaar.

Denk na over een goede besteding van je tijd. Dat 
kan van alles zijn: werken, je rijbewijs halen, een 
taal leren, mantelzorg, een grote buitenlandse reis 
maken

Maak concrete plannen en schrijf die op. Kijk er 
gedurende je tussenjaar zo nu en dan eens naar. 
Vul je je tussenjaar nog in zoals je het gedacht had 
of ben je van idee veranderd? 

Ga niet een heel jaar ‘onder je niveau’ werken. 
Natuurlijk, werken betekent geld verdienen en 
je leert veel over jezelf en over hoe het eraan toe 
gaat op de werkvloer. Maar blijf niet hangen 
in baantjes die eigenlijk niet bij je passen. 
Overweeg ook eens vrijwilligerswerk te doen in de 
studierichting die jij misschien gaat kiezen. Past 
dit werkveld bij je? Besef dat er commerciële en 
ideële activiteiten zijn

Stel jezelf de vraag: Wil ik eigenlijk wel studeren? 
Of ga ik liever werken, een eigen bedrijf starten?

Kies je voor studeren? Houd dan tijdens je 
tussenjaar de focus op studiekeuze. Bezoek open 
dagen en meeloopdagen. Vergeet bijvoorbeeld niet 
je op tijd aan te melden!

Verdiep je ook in bijzondere opleidingen 
en minder voor de hand liggende hbo’s en 
universiteiten. Er zijn veel meer mogelijkheden 
dan je denkt. Misschien is zo’n bijzondere 
opleiding precies wat je zoekt

Als je niet tot een studiekeuze kunt komen, zoek 
dan een coach voor je keuzeproces. Sommige 
onderwijsinstellingen hebben programma’s om je 
te helpen bij je studiekeuze

Geniet van de ruimte die jij jezelf geeft om na te 
denken over je toekomst

Kijk eens op www.wilweg.nl

Willen je ouders meer weten over een tussenjaar? 
Op www.studiekeuzekind.nl staat hierover veel 
informatie

HANDIGE WEBADRESSEN

|| aovn.nl 
|| belastingdienst.nl 
|| beursopener.nl 
|| boswell-beta.nl 
|| buitenlanddag.nl 
|| ccvx.nl 
|| DigiD.nl 
|| duo.nl 
|| epnuffic.nl/tussenjaar 
|| erasmusplus.nl/evs 
|| europa.eu/youth/NL/volunteering/european-

voluntary-service_nl 
|| europass.nl 
|| financieelstudieplan.nl 
|| fullbright.nl 
|| go-europe.nl 
|| joho.org 
|| iso.nl 
|| keuzegids.org 
|| nibud.nl/studenten 
|| ov-chipkaart.nl 
|| startstuderen.nl 
|| studiekeuze123.nl
|| studiekeuzekind.nl
|| studielink.nl 
|| tussenjaartwijfels.info 
|| ustudy.eu 
|| wilweg.nl 
|| wismon.nl
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Meteen doorstuderen of een tussenjaar? 

Is meteen doorstuderen na havo of vwo eigenlijk wel verstandig? 

Uit steeds meer onderzoeken blijkt dat een bewust gepland 

tussenjaar een waardevolle extra voorbereiding kan zijn op een 

opleiding in het hoger onderwijs. En een fijn en nuttig tussenjaar 

is ook mogelijk als je geen bakken met geld hebt of niet op reis 

wilt. Maar een slechte voorbereiding vergroot de kans dat het 

een waardeloos jaar wordt. 

Zeker als je niet helemaal overtuigd bent van je studiekeuze, 

meer tijd wilt om je te oriënteren, of eigenlijk niet echt 

gemotiveerd bent om te gaan studeren, is het goed je af te 

vragen of je wel meteen moet doorstuderen. 

Dat meteen doorstuderen niet de beste keuze hoeft te zijn, blijkt 

als je het volgende op een rijtje zet:
|| Ruim 1 op de 3 hbo-studenten stopt in het eerste jaar met 

een studie. Op universiteiten stopt gemiddeld ruim 20% van 

de eerstejaars.
|| Stoppen met een studie levert financiële en vaak ook 

emotionele schade op.
|| Als je dan niet meteen kunt instromen bij een andere studie 

heb je alsnog een (deel van) een tussenjaar.
|| Uit verschillende onderzoeken in de afgelopen 15 jaar blijkt 

dat studenten die een tussenjaar hebben genomen meer 

gemotiveerd zijn en betere studieresultaten behalen. Daarom 

adviseren inmiddels alle Amerikaanse topuniversiteiten aan 

jongeren die al door hun selectiecommissie zijn aangenomen 

om de start van hun studie een jaartje uit te stellen.

Goede voorbereiding
Het is echter geen goed idee om de mogelijkheid van een 

tussenjaar achter de hand houden voor als een studiekeuze maken 

lastig blijkt. Er onvoorbereid inrollen, draait namelijk vaak uit op 

veel verveling naast en tijdens een simpel baantje. Met grote kans 

dat je daarna nog steeds niet weet wat je wilt studeren. 

Bekijk daarom liefst al voor je eindexamen jaar eens wat er allemaal 

kan in een tussenjaar en of dat eventueel iets voor jou zou kunnen 

zijn. Misschien ontdek dat er je veel meer mogelijk is dan je denkt. 

Voor vrijwilligerswerk in Europa is bijvoorbeeld een fantastische 

beurs beschikbaar, als je er op tijd bij bent. Informatie daarover is 

te vinden op www.siw.nl/zo-werkt-het/evs.

Als je geen zin hebt om te reizen, kan een tussenjaar toch fijn en 

nuttig zijn. In Nederland kun je bijvoorbeeld ook leuk, leerzaam 

en nuttig vrijwilligerswerk doen. En in steeds meer steden 

zijn tussenjaarprogramma’s te vinden. Hier kun je gedurende 

een aantal weken of maanden met een groep leeftijdgenoten 

coaching krijgen bij persoonlijke ontwikkeling en richting 

studiekeuze. Deze programma’s hebben allemaal een andere 

opzet, inhoud, sfeer en prijskaartje. Een lijst hiervan is te vinden 

op www.tussenjaartwijfels.info/orienteren-op-vervolgstudie.

Optimale mix
Oriënteren op een studiekeuze tijdens een tussenjaar is 

sowieso belangrijk. Uit onderzoek blijkt namelijk dat ruim 1 op 

de 3 jongeren na een tussenjaar een andere studie kiest dan 

daarvoor gedacht. En een simpel baantje kan trouwens ook 

een waardevol onderdeel zijn van een tussenjaar. Dat levert niet 

alleen geld op om leuke dingen mee te doen, maar is ook goed 

voor je discipline en doorzettingsvermogen. 

De beste invulling van een tussenjaar is voor iedereen anders. 

Deze bestaat uit de optimale mix van dingen waar jij nu veel zin 

in hebt en dingen die voor jou nuttig zijn. 

Onmisbare ouders
Tenslotte nog een tip voor een goede voorbereiding op een 

tussenjaar: praat er tijdig over met je ouders. Veel ouders 

vinden het spannend als hun kind een tussenjaar overweegt. 

Dat hoor ik in mijn praktijk en bij Workshop Tussenjaarplan, 

die ik geef aan scholieren die een tussenjaar willen nemen en 

voor de invulling daarvan een persoonlijk plan willen maken in 

samenwerking met hun ouders. Betrokkenheid van je ouders, 

zonder dat ze zich er teveel mee bemoeien, is een onmisbaar 

element voor een goed tussenjaar.

Daniëlle Vogels 
Onafhankelijk tussenjaar-deskundige, jongerencoach gespecialiseerd in 
studiekeuzebegeleiding en initiatiefneemster van het TussenjaarKenniscentrum io 
oprichting
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Studeren met een handicapVN-PROOF HOGER ONDERWIJS
Wat kun je als student doen? 

Op   5   manieren bijdragen aan inclusiever onderwijs.

1
Vertel over jezelf
Deel je persoonlijke ervaringen met studeren
met een beperking met medestudenten. Waar
ben je tegenaan gelopen? Hoe heb je dit
aangepakt? 

2
Deel je ervaring
Laat samen met medestudenten van je  
horen. Welke mogelijkheden zie je binnen je 
opleiding om het onderwijs toegankelijker te 
maken voor studenten met een beperking?

3
Maak je zichtbaar
Ga in gesprek met het bestuur van je
hogeschool of universiteit over mogelijke
verbeteringen. Dit kan bijvoorbeeld via
de medezeggenschapsraad.  

4
Geef je mening
Benut de momenten waarop je (on)gevraagd
je mening kan geven, bijvoorbeeld in de
Nationale Studenten Enquête. Zo draag je bij
aan de monitoring van het onderwijs.

5
Laat je stem horen
Participeer in activiteiten, bijvoorbeeld  
van de studentenvakbond, die bijdragen  
aan landelijk beleid en (internationale)  
wetgeving over studeren met een beperking.  

Expertisecentrum handicap + studie

Meer info? 073 680 07 83 | algemeen@handicap-studie.nl | www.handicap-studie.nl

Weten wat studenten met een 
beperking vinden van jouw 
instelling? Kijk op www.studie-
keuze123.nl

Benieuwd of het beleid van je  
hogeschool of universiteit vol-
doet? Stel de beleidsscan voor! 
Kijk op www.handicap-studie.nl > 
downloads > HS_Beleidsscan.pdf

Benieuwd naar ervaringen  
van anderen? Bekijk de filmpjes  
via het youtubekanaal van  
handicap + studie

Expertisecentrum handicap + studie biedt ondersteuning 
bij het realiseren van inclusief onderwijs. Heb je ideeën 
over hoe het hoger onderwijs nog toegankelijker kan  
worden? Laat het ons horen! 

Meer info? 073 680 07 83  

algemeen@handicap-studie.nl  

www.handicap-studie.nl

VN-proof hoger onderwijs, wat kun je als student doen?
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Studiekosten
Hoe betaal je die?
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STUDIEFINANCIERING

In Nederland heb je als student recht 

op studiefinanciering. Daarmee kun je je 

collegegeld en boeken betalen, maar ook 

kosten voor bijvoorbeeld kamerhuur, voeding 

en verzekeringen.

Sinds de invoering van het leenstelsel in 

2015 bestaat studiefinanciering voor hbo en 

universiteit uit vier onderdelen: 
|| studentenlening
|| aanvullende beurs  
|| studentenreisproduct (OV) 
|| collegegeldkrediet. 

Lening, reisproduct en collegegeldkrediet 

zijn er voor iedereen. De aanvullende beurs 

is afhankelijk van het inkomen van je ouders.

De studentenlening en het collegegeldkrediet 

zijn leningen. Je betaalt er rente over en 

je moet ze na je studie terugbetalen. De 

aflosperiode is 35 jaar. Het maandbedrag 

is afhankelijk van de hoogte van je 

studieschuld én van je inkomen. Verdien 

je minder dan het minimumloon, dan hoef 

je niet af te lossen. Je betaalt maandelijks 

nooit meer dan 4% van het extra inkomen 

boven het minimumloon terug, maar je 

kunt er altijd voor kiezen sneller af te 

lossen. 

Het studentenreisproduct en de 

aanvullende beurs zijn eigenlijk ook 

leningen, maar die kunnen een gift 

worden. Je moet dan binnen tien 

jaar, gerekend vanaf je eerste maand 

studiefinanciering, je diploma1 halen. Haal 

je geen diploma, dan moet je alles 

terugbetalen. Behalve de aanvullende 

beurs in de eerste vijf maanden van je 

studie, die mag je altijd houden. Voor de 

meeste studies kun je maximaal zeven 

jaar studiefinanciering krijgen. 

1 Een diploma is in het hbo het bachelordiploma en in het wo het bachelor- + masterdiploma, tenzij je een 

aanvraag hebt ingediend je wo-bachelor diploma gelijk te stellen aan een wo-bachelor + master en deze 

aanvraag gehonoreerd is.

Wie een studie met succes afrondt, vergroot daarmee zijn kansen op de arbeidsmarkt, 

op een afwisselende, uitdagende baan met een goed salaris, aanzienlijk. Maar ook voor 

studenten geldt sinds september 2015: de cost gaet voor de baet uyt. 

Met dit oud-Hollandse gezegde uit de VOC-tijd wordt bedoeld, dat je eerst moet investeren 

om er later profijt van te hebben. Wie wil gaan studeren, moet vaak een lening aangaan 

om een deel van de studiekosten te betalen. En wie leent, moet terugbetalen…

In dit hoofdstuk alles over studeren en geld.
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STUDIEFINANCIERING AANVRAGEN
|| Zorg dat je een DiGiD met sms-controle hebt
|| Log in op mijn.duo.nl.

Verder wijst het zich vanzelf. 

STUDENTENLENING 
Het bedrag dat je wilt lenen, bepaal je zelf, maar er is wel een maximumbedrag: in het 

studiejaar 2016/2017 was dat € 867.68 per maand. Als je een aanvullende beurs krijgt, 

is het bedrag dat je kunt lenen lager, want het totale bedrag (lening + aanvullende 

beurs) is maximaal € 867.68. 

Je kunt ook niets lenen, want lenen is niet verplicht. Ook als je niets leent, kun je wel 

een aanvullende beurs ontvangen en het studentenreisproduct aanvragen. 

COLLEGEGELDKREDIET 
Bovenop het bedrag dat je leent, kun je ook nog collegegeldkrediet krijgen. Dit is 

€ 167.17 per maand. Hiermee kun je je collegegeld in termijnen betalen. Het totale 

bedrag dat je per maand kunt ontvangen, is dus € 1034.85 (€ 867.68 + € 167.17). 

AANVULLENDE BEURS
De hoogte van de aanvullende beurs is afhankelijk van het inkomen van je ouders. 

Daarbij wordt gekeken naar het belastbare inkomen van twee jaar geleden (in 2017 dus 

naar 2015). Het maximale bedrag is ongeveer € 380 per maand. Het is ingewikkeld te 

berekenen, of je in aanmerking komt voor de aanvullende beurs en wat dan de hoogte 

is van het bedrag. Bij die berekening wordt namelijk ook gekeken naar het aantal 

broers en zussen, dat je ouders nog ‘in de kost’ hebben.

Denk niet te snel dat je ouders te rijk zijn! Op de site van DUO,  
www.duo.nl staat een rekenhulp. Daar kun je zelf berekenen, of je in 
aanmerking komt voor een aanvullende beurs. Je eventuele recht op een 
aanvullende beurs geldt gedurende de nominale studieduur van je opleiding 
(bachelor plus master). Doe je er langer over, dan kun je wel nog drie jaar lenen. 

STUDENTENREISPRODUCT
Voor het studentenreisproduct wordt ongeveer € 100 euro per maand gerekend, ook 

als je het hebt aangevraagd, maar niet of nauwelijks hebt gebruikt. Je hebt recht 

op dit product gedurende de nominale duur van je opleiding plus een jaar. Duurt je 

studie vier jaar en doe jij er langer over, dan kun je dus vijf jaar gebruikmaken van het 

studentenreisproduct. De totale lening is dan zo’n € 6.000. Als je niet binnen tien jaar 

een diploma haalt, moet je die € 6.000 terugbetalen. 

STUDIEFINANCIERING SCHOLIEREN 18+
Als je zakt, dan probeer je natuurlijk alsnog je diploma te halen. Als je 18+ bent, heb 

je recht op een ‘tegemoetkoming voor scholieren’. De tegemoetkoming is een gift en 

bestaat uit een basistoelage en eventueel een aanvullende toelage (afhankelijk van het 

inkomen van je ouders). Je ontvangt de tegemoetkoming als je onderwijs volgt aan een 

dagschool, maar ook als je middelbare school jou ‘gedetacheerd’ heeft bij een vavo. 

Het maakt dan niet uit hoeveel vakken je volgt. 

Ben je 18+ en heb je je zelfstandig ingeschreven aan een vavo, dan kom je niet 

in aanmerking voor de tegemoetkoming scholieren, maar mogelijk wel voor een 

tegemoetkoming in de schoolkosten. Op www.duo.nl vind je meer informatie.
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STUDIEFINANCIERING IN HET BUITENLAND
Studielening
Als je in het buitenland gaat studeren of tijdelijk stage 

loopt, kun je je studielening meenemen. Ook een eventuele 

aanvullende studiebeurs kun je in het buitenland ontvangen. 

De studie moet wel erkend zijn en vergelijkbaar met een 

Nederlandse universitaire studie of hbo-opleiding. 

Studenten OV
In het buitenland heb je niets aan je Nederlandse 

studentenreisproduct voor het openbaar vervoer. Gelukkig is 

geregeld dat je in plaats van dat reisproduct een vergoeding 

kunt krijgen van circa € 100 per maand.  

Op www.duo.nl vind je meer informatie.

Beurs
Een studie in het buitenland is vaak duur. Je hebt meer 

reiskosten en vooral collegegelden kunnen erg hoog zijn. Met 

een Nederlandse studielening kom je niet zo ver. Je kunt wel 

proberen om een buitenlandbeurs te krijgen. Kijk voor een 

(nagenoeg) volledig overzicht op www.wilweg.nl en  

www.beursopener.nl.

Ook zijn er fondsen die zich specifiek richten op studeren in 

de Verenigde Staten, zoals het Fullbright Center. Kijk hiervoor 

op www.fullbright.nl. Ook op www.ustudy.eu is informatie 

te vinden over speciale programma’s en studiebeurzen voor 

studeren (en topsporten) in de VS. 

Sinds de invoering van 
het leenstelsel is er geen 
grens aan het bedrag 
dat je maandelijks mag 
bijverdienen

“ Juist tijdens de introductie 
leer je mensen kennen.”

“Na 5 jaar havo is de overstap naar het hbo toch 

groot, dat maakt het studiekeuzeproces spannend: je 

gaat naar een nieuwe school met nieuwe mensen en 

weet nog niet, wat je van de vakken kunt verwachten. 

Ik ben begonnen met rondkijken op websites van 

scholen en studies gaan wegstrepen. Omdat ik 

de keuze lastig vond, heb ik gesprekken gevoerd 

met de decaan op mijn middelbare school. In die 

gesprekken kwam ik erachter, wat ik belangrijk vind in 

een opleiding en ben toen bij Technische Wiskunde 

uitgekomen. 

Na het bezoek aan een open dag ben ik gaan 

meelopen met een eerstejaars student. We kregen 

een les wiskunde over stof die ik al in havo-

5 had gehad. Dat gaf me het vertrouwen dat ik 

het wel zou kunnen. Het hbo vraagt veel meer 

verantwoordelijkheid van je dan de havo. Zo zijn niet 

alle lessen verplicht, maar is het verstandig wel te 

gaan. Eén keer ben ik niet naar een les geweest, maar 

heb toen zoveel informatie gemist, dat ik dat daarna 

nooit meer gedaan heb. 

Bij mijn studie word ik begeleid door een 

studieloopbaanbegeleider (SLB’er). Samen met 

nog negen andere studenten voeren we geregeld 

gesprekken over de studievoortgang. Dit lijkt veel 

op het mentoruur, dat ik in havo-5 had. Ook heb 

ik gemerkt, dat het fijn is samen met anderen 

te studeren. Ik zou leerlingen aanraden naar de 

introductie van de studie te gaan. Natuurlijk is het 

spannend, omdat je nog niemand kent, maar juist 

tijdens de introductie leer je mensen kennen. Er zijn 

altijd wel gelijkgestemden te vinden. Toen ik nog op 

de middelbare school zat, ging ik met de fiets naar 

school. Naar Fontys reis ik met de bus en de trein. 

Dat was erg wennen in het begin. Ik was steeds op 

mijn mobiele telefoon aan het checken hoe laat de 

treinen reden. Nu ik meer ervaring heb, gaat het meer 

vanzelf.”

Rick van Hooijdonk
eerstejaars student Technische 

Wiskunde, Fontys Tilburg.
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ZORGTOESLAG
Als je 18 bent, moet je ook zelfstandig verzekerd zijn voor 

zorgkosten. Dat is verplicht. Maar als je inkomen niets of 

zeer gering is, krijg je van de overheid wel een bedrag terug. 

Dat bedrag varieert per jaar en is afhankelijk van wat je zelf 

eventueel verdient. In 2016 is dat bij een inkomen van € 0 zo’n 

€ 80 euro per maand. Voor studenten zijn er speciale voordelige 

zorgverzekeringen, die vaak minder dan € 100 per maand kosten. 

Kortom, de zorgverzekering hoeft geen heel grote kostenpost te 

zijn. Vraag je zorgtoeslag aan op de site van de belastingdienst: 

www.belastingdienst.nl. Hiervoor heb je een DiGiD nodig. 

WERKEN NAAST JE STUDIE

Veel studenten werken naast hun studie om aan (extra) geld te 

komen. Er is sinds de invoering van het sociaal leenstelsel geen 

limiet meer aan het bedrag, dat je daarmee mag verdienen. Maar 

je moet vanzelfsprekend niet te veel uren gaan werken, want 

dan komt er niets meer van studeren. 

Denk niet dat nu meteen ‘alles anders moet’. Aan het 
begin van je studie komt er al genoeg op je af en is het 
misschien niet verstandig direct aan een (nieuw) baantje 
te beginnen, als dat niet per se moet.

Denk eens aan een bijbaan die bij je studie past. Als je 
psychologie of pedagogiek studeert, kun je misschien 
als invalkracht bij een kinderdagverblijf werken of 
bijles geven aan middelbare scholieren.. En als je 
kunstgeschiedenis of talen studeert, kun je proberen 
ergens als gids aan de slag te gaan. 

BEGROTING HBO EN WO

Uitgaven thuiswonend uitwonend

Huur (inclusief energie, water, televisie en internet) 366

Kostgeld 132

Zorgverzekering 99 97

Overige verzekeringen (bijv. aansprakelijkheidsverzekering, 
inboedelverzekering, reisverzekering)

14 12

Telefoon 25 26

Contributies en abonnementen (bijv. voor studie- of studentenvereniging,  
sport, krant/tijdschrift, muziek)

26 26

Collegegeld 167 167

Studiekosten (bijv. studieboeken en benodigdheden voor de studie) 79 57

Vervoer (fiets, scooter, auto, ov) 75 55

Kleding en schoenen 53 47

Vrijetijdsuitgaven (uitgaan, uiteten, hobby’s, dagje weg, vakantie) 144 144

Grote aankopen (bijv. laptop, apparaten, meubels) 87 74

Voeding 35 161

Persoonlijke verzorging (bijv. kapper, tandpasta, shampoo, make-up, gel, 
aftershave)

28 27

Diversen (bijv. cadeaus, accessoires, sigaretten, goede doelen etc.) 38 41

1000 1258
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WETTELIJK COLLEGEGELD EN INSTELLINGSCOLLEGEGELD

Er zijn twee soorten collegegeld: het wettelijk collegegeld en het instellingscollegegeld. De meeste studenten betalen het 

wettelijk collegegeld. Voor het studiejaar 2017-2018 is dat € 2.006. De overheid bepaalt jaarlijks de hoogte van het wettelijk 

collegegeld. In sommige gevallen betaal je instellingscollegegeld, bijvoorbeeld wanneer je aan een particuliere instelling 

studeert. Instellingen bepalen zelf de hoogte van het instellingscollegegeld. Dat is meestal (veel) meer dan het wettelijk 

collegegeld. 

Tweede bachelor of master
Behalve voor particuliere opleidingen moet je ook instellingscollegegeld betalen als je een tweede bachelor of een tweede 

master gaat doen nadat je een vergelijkbaar diploma hebt behaald (zoals een bachelordiploma als je je inschrijft voor een 

bacheloropleiding of een masterdiploma als je je inschrijft voor een masteropleiding).

Hierop zijn uitzonderingen: als je al wel een (bachelor- of master-) graad hebt behaald, maar je voor de eerste keer een 

opleiding op het gebied van onderwijs of gezondheidszorg volgt. Of als je de tweede opleiding al bent gestart tijdens de 

eerste opleiding en deze, ook na het behalen van een graad voor de eerste opleiding, ononderbroken volgt.

Je hoeft geen (extra) collegegeld te betalen als je tijdens je studie vakken volgt van  
een andere opleiding (aan dezelfde of andere instelling), zolang je nog geen  
diploma hebt behaald. 
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Er zijn uitzendbureaus die zich speciaal richten op 
studenten, maar ook steeds meer hogescholen en 
universiteiten hebben hun eigen ‘interne’ uitzendbureau, 
bijvoorbeeld voor studenten geneeskunde, die als invaller 
werken op een afdeling in het ziekenhuis en op die 
manier relevante werkervaring kunnen opdoen. 

Vul een aangifte inkomstenbelasting in als op je loon 
sociale verzekeringsbijdrage en belasting is ingehouden. 
Deze kun je voor een groot deel weer terugvragen. 

GRIP OP JE UITGAVEN EN INKOMSTEN

Als je gaat studeren, verandert er erg veel op financieel gebied. 

Op www.financieelstudieplan.nl kun je heel makkelijk een 

overzicht maken van alles wat geld kost en wat je geld oplevert. 

Gedoe? Nee hoor, er staat al een lijst met mogelijke inkomsten 

en uitgaven die je zelf kunt personaliseren. Je kunt zelfs je eigen 

lijst naast die van een vergelijkbare student zetten om te zien 

of je hetzelfde uitgeeft als andere studenten. Ook krijg je meer 

informatie over bijvoorbeeld je zorgtoeslag of hoe het zit met het 

lenen bij DUO.

Wil je echt alles weten over je geldzaken tijdens je studie? Of 

willen je ouders dat? Bestel dan de Geldwijzer Studenten via 

www.nibud.nl/studenten. 
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“Op de middelbare school heb ik drie jaar bijles Engels 

gegeven aan de onderbouw en geholpen bij andere activiteiten, 

daardoor wist ik, dat ik het leuk vind om les te geven en met 

leerlingen te werken. Open dag en meeloopdagen waren 

voor mij dus vooral een bevestiging. Voor deze opleiding 

waren er meer aanmeldingen dan plaatsen, dus moest ik een 

selectieprocedure doorlopen. Daarbij werd gekeken of de 

opleiding wel echt bij je past. We moesten een video opsturen 

waarop we een zelfgekozen onderwerp uitlegden aan de 

kijker, toetsen maken, een cv opstellen en aanbevelingsbrieven 

regelen. Ik wilde deze opleiding zeker gaan volgen, dus heb ik 

me er volledig voor ingezet. 

Het grootste verschil met de middelbare school is dat we 

langere colleges hebben en de docent bepaalt, wanneer je 

pauze hebt. Buiten de colleges om kan je bij hem terecht voor 

extra informatie. Niet alle colleges zijn verplicht, er zijn ook 

docenten die het prima vinden als je het zonder hun uitleg 

afkunt. We hebben ook een studieloopbaanbegeleider, die 

altijd wel beschikbaar is via mail of WhatsApp voor als je een 

afspraak wilt maken. 

In het eerste jaar mag je al lessen geven tijdens je stage. 

De stageplek werd voor mij gekozen en lag daardoor buiten 

mijn comfortzone. Je moet dan toch uitvinden, hoe je op een 

goede manier les moet geven. Daar heb ik tot nu toe het meest 

van geleerd. Mijn manier van plannen is veranderd: ik ben 

geordend, maar als er een deadline in de buurt komt, raak ik 

extra gemotiveerd.

Ik heb een bijbaantje als afwasser. Daar moet ik effectief 

samenwerken in een team. In mijn opleiding en ook daarna 

kan ik die vaardigheid goed gebruiken. Ik zou leerlingen 

die niet zo goed weten wat ze willen, adviseren met 

medeleerlingen over hun keuze te praten, omdat je dan soms 

andere mogelijkheden hoort en zo misschien iets vindt wat bij 

je past.”

Nicky van Rumund 
eerstejaarsstudent 

Lerarenopleiding Engels,  

Fontys Tilburg

“ Open dag en mee-loopdagen 
waren voor mij vooral 
bevestiging.”
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Als aankomend student komt er veel op je af; je krijgt te maken 

met nieuwe medestudenten en onbekende docenten die veel 

nieuwe studiestof presenteren in een gebouw waarin je nog 

wegwijs moet worden. Om je weg te vinden en om je studie 

succesvol te doorlopen zal je zelf de regie moeten nemen. Maar 

het lectoraat Studiesucces helpt jou op weg en geeft tien tips 

voor succesvol studeren.

 Ga naar je colleges en werkgroepen: Het beste dat je 

kunt doen! Studenten die alle (werk)colleges en lessen 

volgen én die van tevoren voorbereiden, halen hogere 

cijfers en meer studiepunten. 

 Werk aan je sociaal netwerk: Neem bijvoorbeeld deel 

aan de introductieweek of word lid van een studie- of 

studentenvereniging; zo leer je snel nieuwe mensen 

kennen. Maar ga niet alle avonden uit, want dat kan tot 

studievertraging leiden.  

 Zoek een studiegerelateerde bijbaan: Een bijbaan in 

de lijn van je studie is goed voor je CV, je netwerk en je 

ervaring. Maar besteed hier niet meer dan 12 uur per 

week aan; meer uren kunnen tot studievertraging leiden. 

 Heb vertrouwen in jezelf! Studenten die vertrouwen 

hebben in hun eigen kunnen behalen hogere cijfers. 

De gemiddelde studielast betreft 40 uur per week. 

Onderschat dit niet en maak een realistische 

tijdsplanning, want jezelf overschatten is minder goed 

voor je studieprestaties.

 Studeer stressvrij: Veel studenten ervaren het eerste 

studiejaar als stressvol. Het onderwijs is massaler, 

je gaat wellicht op kamers, je moet nieuwe mensen 

leren kennen en er wordt veel zelfstandigheid van je 

verwacht. Studenten zelf geven de volgende tips om 

stress tegen te gaan: I) doe niet alles last minute, bereid 

je goed voor en maak een planning; II) blijf positief! Als 

je van tevoren al denkt dat je iets niet kan, is de kans 

groter dat iets niet lukt; III) volg een training omgang 

met stress, mindfulness of faalangsttraining; IV) deel je 

zorgen met medestudenten, je staat er niet alleen voor! 

 Blijf gemotiveerd: Een motivatiedipje is heel normaal. 

Niet alle vakken zijn altijd even interessant. Veel 

studenten gaan dan niet meer naar college. Maar dan 

maak je het jezelf alleen maar lastiger. Hou het einddoel 

waarvoor je studeert voor ogen en beloon jezelf nadat 

je hard hebt gewerkt.  

 Werk aan je studievaardigheden: Als je moeite 

hebt met de hoeveelheid stof of met (het uitvoeren 

van) je planning volg dan bijvoorbeeld een cursus 

timemanagement. Neem contact op met je 

studieloopbaanbegeleider en/of zoek een studiebuddy.  

 Investeer in je energie: Uren achtereen studeren op 

hetzelfde vak blijkt minder effectief dan afwisselend 

studeren. Wissel daarom vakken af en wissel studietijd 

en vrije tijd af, zoek een uitlaatklep en zorg voor 

voldoende rust. Zo hou je het studeren beter vol en 

laad je weer op.  

 

Vraag op tijd om hulp: Loop je in je studie ergens 

tegenaan en kom je er niet uit? Wees niet bang om 

vragen te stellen en trek op tijd aan de bel als je hulp 

nodig hebt. Het helpt om te praten met medestudenten, 

een studieloopbaanbegeleider, een decaan of 

studentpsycholoog.

Meer tips voor succesvol studeren?  
Volg het lectoraat Studiesucces van Hogeschool Inholland via 

twitter: @studiesuccesinh of bezoek eens deze websites: 

 www.studietips.leidenuniv.nl/tips.html 

 www.gezond-studeren.nl

  student.uva.nl/content/az/succesvol-studeren/succesvol-

studeren

Lectoraat studiesucces InHolland 

tips voor  
Succesvol Studeren

Het lectoraat Studiesucces van Hogeschool Inholland geeft  
9 tips voor Succesvol Studeren.

1.

6.

2.

7.

3.

8.

4.

9.

5.
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Doorgaan,  
overstappen of 
stoppen 
Wat kan, wat mag, wat moet?

30



Toen Cruijff, Neymar en Ibrahimović hun eerste balletje trapten, konden ze in de verste 

verten nog niet bevroeden, dat ze sterren van wereldformaat zouden gaan worden. 

Zoals nu mijn buurjongetje, die Messietje speelt op het trapveldje, niet weet waar zijn 

voetbalcarrière hem zal brengen.

Voor studies geldt hetzelfde: soms vind je die zo interessant en ben je er zo goed in, dat je 

je er verder in wilt specialiseren, soms vallen ze je tegen, stop je of krijg je het concilium 

abeundi, de raad weg te gaan, deze studie te verlaten.

Een routekaart voor als het heel goed, of juist goed fout gaat …

OVERSTAPPEN

VAN HBO-PROPEDEUSE NAAR 
UNIVERSITEIT
Nog steeds bestaat de regeling, dat je 

van het hbo mag overstappen naar de 

universiteit, als je je propedeusejaar 

succesvol hebt afgesloten. Deze 

‘overstappers’ hebben geen al te best 

imago, omdat die overstap in het verleden 

lang niet altijd vlekkeloos verliep. Er 

werd wat smalend gesproken over drie 

verliezers en geen winnaar: voor de 

student is het een drama, als de overstap 

mislukt en hij teleurgesteld terug moet 

naar het hbo; het hbo verliest een student 

met bovengemiddelde potentie en de 

universiteit ziet haar rendementscijfers 

kelderen. 

De werkelijkheid is minder zwart: 

tegenover die mislukte overstappen staan 

ook succesverhalen van hbo’ers, die in 

één + drie jaar hun academische bachelor 

haalden. 

Extra eisen 
Of een overstap succesvol verloopt, 

is sterk afhankelijk van het soort 

opleiding. Overstappen na het 

propedeusejaar van hbo-rechten naar 

rechtsgeleerdheid aan de universiteit is 

met voldoende inzet vaak wel mogelijk. 

Bij werktuigbouwkunde is deze overstap 

veel moeilijker. 

Sinds september 2014 is daarom 

het automatische recht op overstap 

afgeschaft en mogen universiteiten extra 

eisen stellen aan deze overstappers. Door 

entree-examens, toetsen en gesprekken 

met studenten in spe proberen zij te 

voorkomen, dat studenten zonder 

voldoende academische bagage toch 

kunnen overstappen.

Mocht je een overstap na je 
propedeusejaar overwegen, 
oriënteer je dan tijdens dat 
eerste jaar bijtijds op de eisen en 
voorwaarden die de universiteit 
waar jij naar toe zou willen stelt.

VAN BACHELOR NAAR MASTER
Als je na drie jaar universiteit of vier jaar 

hbo je bachelor behaald hebt, moet je 

weer een keuze gaan maken: ga je een 

baan zoeken, de arbeidsmarkt op, of ga je 

je via een masteropleiding specialiseren? 

Deze specialisatiefase duurt voor de 

meeste studies één jaar, voor technische 

studies twee en voor medische studies 

drie jaar of meer, afhankelijk van de 

specialisatie die je kiest.

Oriënteren en vergelijken
Als je een master ambieert, is het zaak 

nauwkeurig te kijken, welke universiteit 

(of hogeschool) díe master aanbiedt, die 

aansluit op jouw interesse en behoefte. 

Dat betekent dat je je al in het derde jaar 

moet gaan oriënteren. 

Vergelijk meteen ook het collegegeld. 

Universiteiten en hogescholen mogen 

zelf de prijs van hun mastercurricula 

bepalen en het loont de moeite de 

kosten van dezelfde of vergelijkbare 

masteropleidingen aan verschillende 

opleidingsinstituten te vergelijken.

Bezoek de International 
Master Days tijdens de 
Nationale Carrièredagen. 
Op die dagen (meestal in 
het najaar) presenteren veel 
binnen- en buitenlandse 
universiteiten, hogescholen en 
opleidingsinstituten hun aanbod.

Schakelen
Hbo-studenten, die na het behalen van 

hun bachelor door willen gaan met een 
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masteropleiding aan een universiteit, moeten in het derde jaar 

al beginnen met ‘schakelen’: ze volgen dan colleges, practica 

en werkgroepen om ervoor te zorgen, dat de aansluiting hbo-

universiteit zo vloeiend mogelijk verloopt.

Er zijn ook mastertrajecten op het hbo zelf. Of je na het hbo 

een hbo- of universitaire master wilt gaan volgen, hangt vooral 

af van wat je met die masteropleiding wil gaan doen. Wil je 

nog beter worden in het beroep waarvoor je bent opgeleid of 

wil je meer theorie en onderzoek als basis voor het uitoefenen 

van je vak? Een hbo-master wordt een professionele master 

genoemd, omdat deze gericht is op de uitoefening van een 

beroep. Hoewel een deel gericht is op onderzoek, ligt de nadruk 

toch op de kennisuitwisseling met de praktijk. Zo’n master 

zorgt voor verdieping en specialisatie of verbreding van de 

beroepsopleiding. 

Er zijn verschillen tussen de professionele master en de 

universitaire master. Een universitaire master duurt meestal één 

of twee jaar. Een hbo-masteropleiding duurt een tot drie jaar 

en is in deeltijd te volgen en is (behalve die in het onderwijs en 

Charlot Hamminga 

stopte met haar studie rechten 

in Leiden

“ Het spreekt niet voor zich 
dat je na het vwo meteen 
doorstroomt naar de 
universiteit.”

“De stap naar de universiteit was voor mij ongelofelijk 

groot. Ik was zeventien jaar, veruit de jongste in 

mijn werkgroep en miste het vertrouwde van de 

middelbare school. De kille colleges, het vele lezen en 

vooral de academische vorm van lesgeven pasten niet 

bij mij als persoon. Ik voelde me voor het eerst in mijn 

leven onzeker en eenzaam. Begin schooljaar 2015 

besloot ik om te stoppen met mijn studie. 

Eigenlijk denk ik nu dat ik nooit honderd procent 

achter mijn keuze heb gestaan. Het is ook onwijs 

moeilijk om te beslissen waar je je de aankomende 

vier tot vijf jaar mee bezig wilt en gaat houden.

 

In december 2015 ben ik naar een studieadviseur 

gestapt. Die heeft vooral benadrukt dat een studie bij 

je moet passen als persoon. 

Vooral tijdens mijn tussenjaar - waarin ik promoveerde 

tot teamleider bij AH en reisde naar Zuid-Afrika en 

Australië - heb Ik onwijs veel geleerd over mezelf, 

over de manier naar hoe ik naar de wereld kijk, maar 

vooral over wat ik wil. Ik heb last van hoogtevrees 

maar kreeg mezelf toch zo ver om uit een vliegtuig 

te springen boven Kaapstad. Wat een ervaring, for a 

lifetime! 

Een tussenjaar is echt geen tijdverspilling! Als je 

echt iets gaat doen wat jou als persoon uitdaagt, 

ben je al vijf keer zo ver als dat je was toen je van die 

middelbare school af kwam. Ik weet nu dat ik houd 

van praktisch aanpakken en erg ondernemend ben. 

Met mensen werken en samen een mooi project 

opzetten vind ik gaaf.

Ik ben in september 2016 begonnen aan een 

versnelde HBO, Commerciële economie, op de 

Hogeschool van Amsterdam, een opleiding die echt 

bij mij past. Ik heb mijn zelfvertrouwen terug. Vanaf 

september 2017 ga ik een minor volgen aan de Avans 

hogeschool. Uiteindelijk hoop ik nog een master te 

doen aan de universiteit.”

Antwoord:
Wil je doorstromen van een hogeschool naar een 

universiteit dan heb je minimaal nodig:
|| een afgeronde hbo-opleiding
|| een hbo-propedeuse én een vwo-diploma

Doorstromen na 1 jaar hbo- na het behalen 

van de propedeuse - naar de universiteit is nog 

steeds mogelijk, maar opleidingen mogen er 

sinds 2013-2014 wel voorwaarden aan verbinden. 

De voorwaarden liggen meestal op het vlak van 

de verwantschap van de hbo-opleiding met de 

universitaire opleiding. Maar er zijn ook opleidingen 

die de eis stellen dat Nederlands en/of Engels op 

vwo-niveau zijn afgerond.

Komt jouw vooropleiding niet precies overeen 

met deze toelatingseisen, dan kun je eventueel 

wel worden toegelaten als je aan de aanvullende 

toelatingseisen voldoet. Neem contact op met de 

universiteit zelf.

Vraag: 
Kan ik na 1 jaar hbo altijd doorstromen naar de 

universiteit?
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de zorg) meestal duurder dan de door de overheid bekostigde 

universitaire masters. Veel professionele masters worden naast 

het werk in deeltijd aangeboden of duaal, in samenwerking 

met het werk. Na het behalen van het diploma mag je je 

master noemen: MSc (master of science) of MA (master of arts) 

afhankelijk van welke studie je hebt gedaan.

Extra eisen 
Nieuw is de ontwikkeling, dat universiteiten niet langer 

automatisch elke student met een passende bacheloropleiding in 

de masterfase accepteren. Steeds vaker stellen deze eisen aan 

het niveau, dat de student in zijn bacheloropleiding heeft behaald: 

een krap zesje leidt tot afwijzing, een riante zeven tot toelating. 

Met een krap zesje kom je 
niet vanzelfsprekend in 
een masteropleiding

DOORGAAN

ECTS’S OF STUDIEPUNTEN 
Het hoger onderwijs werkt met het European Credit Transfer 

System, ECTS’s, gewoonlijk studiepunten genoemd. Voor 

het volgen van colleges, het deelnemen aan werkgroepen 

en practica, het met goed resultaat afleggen van examens/

tentamens en het lopen van stages word je beloond met 

studiepunten, maximaal 60 per studiejaar. 

1680 uur
Eén studiepunt staat voor ongeveer 28 studie-uren. Er wordt 

dus van je verwacht dat je per jaar 60 x 28 uur = 1680 uur bezig 

bent met je studie, iets meer dan op de middelbare school met 

zijn 1600 uur gemiddeld.

Elke opleiding mag zelf bepalen, hoeveel studiepunten je moet 

hebben om door te mogen naar het tweede jaar. De meeste 

opleidingen leggen de grens om door te gaan naar het tweede 

jaar op zo’n 50, 52 studiepunten, maar er zijn er ook, die van 

hun studenten het volledige aantal studiepunten eisen: 60. De 

Erasmus Universiteit Rotterdam is daarvan een voorbeeld. 

Heb je voldoende studiepunten behaald, dan word je 

doorgelaten, maar je moet ontbrekende punten het jaar daarop 

wél halen. Je hebt het dat tweede jaar dus drukker.

“ Het helpt vaak als je praat 
met studieadviseurs, 
decanen en tutoren.”

“Na veel gesprekken met mijn schooldecaan en 

mensen om mij heen heb ik uiteindelijk gekozen 

voor een studie Duitse Taal en Cultuur aan 

de Universiteit Utrecht. Meeloopdagen, LOB-

activiteiten op school en ervaringen van studenten 

hebben mij bij die keuze geholpen. Bovendien 

valt er met Duits ongelofelijk veel te winnen in 

Nederland: Duits is dus ook een waardevolle 

investering! Daarnaast ben ik een contractstudie 

gaan volgen aan het Conservatorium, ik wilde 

namelijk mijn studie met mijn grote hobby 

combineren: muziek!

Duitse Taal en Cultuur is een relatief kleine studie 

in Utrecht, de docenten en studenten weten wie 

je bent: je bent geen ‘nummer’. Dat geeft een fijn 

gevoel, want er wordt niet alleen aan de hand van 

cijfers of modellen naar je gekeken. 

Studenten Duits zijn wel verplicht een half jaar 

in Duitsland te studeren. Nu ik dat te horen 

heb gekregen, ben ik mijn studiekeuze gaan 

heroverwegen. Mijn studie aan het Conservatorium 

kan ik immers niet meer voortzetten. Na veel 

gesprekken met de faculteit, de examencommissie, 

studiekeuzeadviseur en mensen om mij heen heb 

ik nu een alternatief gevonden dat ik ideaal met 

mijn studie kan combineren. Tegen iedereen die 

iets wil doen, wat niet voor de hand ligt, zou ik 

willen zeggen: Geef vooral niet op! Waar een wil 

is, is een weg. Als je je dromen uitlegt, krijgen 

mensen om je heen beter zicht op welke kant je 

concreet op kunt of moet gaan. Voor mij is dat een 

(dubbel)studie waarmee ik anderen van dienst kan 

zijn.”

Hilco Elshout 
student Duitse taal en 

cultuur en muziek
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STOPPEN

NEGATIEF BINDEND STUDIEADVIES
Heb je in je propedeusejaar te weinig 

studiepunten behaald, dan geeft de 

opleiding jou een negatief bsa, een 

negatief bindend studieadvies. Dit 

advies kun je niet in de wind slaan, het 

is bindend: de opleiding heeft geen 

vertrouwen meer in jou als student, je 

kunt vertrekken, een andere studie gaan 

zoeken of gaan werken. Het is verstandig 

zo gauw mogelijk een afspraak met 

de decaan of studiebegeleider van de 

universiteit of hogeschool te maken.

Dit negatief bsa mag alleen in het eerste 

jaar van de opleiding gegeven worden. 

Universiteiten en hogescholen, die hun 

studenten een dergelijk advies ook in het 

tweede jaar geven, overtreden daarmee 

de wettelijke grenzen. 

ZELF STOPPEN MET JE STUDIE
Zo rond Kerstmis, als je de eerste twee 

modules gevolgd hebt en de daarbij 

behorende examens of tentamens hebt 

afgelegd, weten de meeste studenten wel 

of ze de juiste keuze gemaakt hebben: is 

de studie wat ik ervan verwachtte, is die 

studie voor mij interessant en uitdagend 

genoeg, ben ik gemotiveerd genoeg om 

de minder leuke onderdelen voor lief te 

nemen, omdat de leukere nog moeten 

komen, kan ik het tempo en niveau aan?

Als je besluit met je studie te stoppen, 

is het verstandig zo gauw mogelijk 

een afspraak met de decaan of 

studiebegeleider van de universiteit of 

hogeschool te maken. Die kan, samen 

met jou, op zoek gaan naar een opleiding, 

die beter bij jou past. En mochten jullie 

er niet uitkomen, de decaan van je oude 

middelbare school wil je vast wel op weg 

helpen. Sommige hogescholen verzorgen 

opleidingen die in februari beginnen, 

zodat je nauwelijks studievertraging 

oploopt. Maar in de meeste gevallen zul 

je tot september moeten wachten voor 

een nieuwe start. 

Uitschrijven of niet
Als je je uitschrijft, kun je niet langer 

gebruikmaken van de mogelijkheden 

tot lenen. Woon je thuis en kun je het 

je permitteren zonder lening verder 

te gaan, dan is het verstandig je uit 

te laten schrijven. Als je je aanvraag 

studiefinanciering in het eerste jaar 

uiterlijk per 1 februari stopzet en je 

hervat deze niet eerder dan het volgend 

studiejaar, dan is de prestatiebeurs tot en 

met januari definitief een gift. Dit is vooral 

belangrijk als je niet van plan bent om 

nog een diploma te gaan halen. 

Behaal je dat diploma wél binnen 10 jaar, 

dan is de prestatiebeurs automatisch 

veiliggesteld.

Woon je op kamers en wil je dat blijven 

doen, dan kun je overwegen ingeschreven 

te blijven staan. Je kunt dan blijven lenen, 

maar je betaalt ook je collegegeld door, 

zo’n € 167 per maand.

Let op! Als je je studiefinanciering 

stopzet, mag je ook je 

studentenreisproduct niet meer 

gebruiken. Zet je die niet op tijd stop, 

dan kun je een fikse boete krijgen.

34



Jij mag zijn zoals je bent

om te worden die je bent

maar nog niet kunt zijn.

En je mag het worden 

op jouw wijze en op jouw uur.

Anna Terruwe
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