
Voorlichtingsbijeenkomst 
HAVO 5 en VWO 6

Een korte toelichting op de beroeps- en studiekeuze in de bovenbouw



Inhoud

• Waarom studiekeuze belangrijk is
• Keuzeproces
• Mogelijke vervolgtrajecten
• Vragen om te stellen tijdens open dagen
• Belangrijke data
• Aanmelden bij een opleiding
• Numerus fixus, decentrale selectie en matching
• Studeren in het buitenland
• Vragen



Waarom is een goede keuze 
zo belangrijk?

• Decentrale selectie; 
• Wisseling van studie is zonde van de tijd;
• Kosten van langstuderen;
• Groter risico op studieuitval;
• Vervelend om je ‘roeping’ mis te lopen



Doelstelling LOB: 

• Begeleiden van leerlingen bij een verantwoorde keuze van 
hun vervolgtraject



Vervolgtraject:

• WO, HBO
• ‘Tussenjaar’
• Arbeidsmarkt

HBO = praktischer, vragen beantwoorden
WO = theoretischer, vragen formuleren

Overstap van HBO naar WO: verschilt per 
opleiding. Laat je vooraf goed informeren 
over de mogelijkheden.

- Maak een plan;
- Doe ervaringen op, taal leren,  in buitenland naar 

school (epnuffic.nl), vrijwilligerswerk;
- Rustig overwegen studiekeuze, bezoeken 

opleidingen;
- www.wilweg.nl
- www.studiekeuzekind.nl

http://www.wilweg.nl/
http://www.studiekeuzekind.nl/


Hoe kom je tot een studiekeuze?

Oriëntatie op persoonlijke kwaliteiten, 
wat je leuk vindt en wat bij je 
persoonlijkheid past;

Beroepskeuze

Studiekeuze 

Test jezelf online;

Open dagen 
bezoeken

Gesprekken met: 
- Ouders en vrienden
- Studenten 
- Mentor
- Decaan 

Open dagen bezoeken/ proefstuderen

Keuze van de juiste opleidingsplaats

https://www.studiekeuzemaken.nl/
de-10-beste-gratis-
studiekeuzetesten-die-wel-iets-
opleveren/

https://www.studiekeuzemaken.nl/de-10-beste-gratis-studiekeuzetesten-die-wel-iets-opleveren/


Vragen om te stellen op voorlichtingsdagen
• Numerus fixus?
• Hoe ziet de decentrale selectie er uit? 
• Hoeveel les- en contacturen in de week? Veel of weinig samenwerken? 
• Hoeveel eerstejaarsstudenten? 
• Uitvalpercentage? Reden voor uitval? 
• Tips voor ‘struikelvakken’? 
• Veel tentamens of juist verslagen?
• Verschillen met zelfde opleiding aan andere universiteit/HBO? 
• Waar komen de mensen met deze opleiding te werken? 
• Welke specialisatiemogelijkheden zijn er mogelijk na deze opleiding?



Belangrijke data voor H5 en V6 2020-2021
• 1 oktober: vanaf dit moment kun je je aanmelden voor een numerus fixus 

studie (kan alleen met een DigiD)
• Open dagen: te vinden via studiekeuze123.nl. Zoek op trefwoorden als: 

“Open dag bachelor”. De eerste open dagen zijn al geweest, dus kijk snel.
• 15 januari: deadline aanmelding studie met numerus fixus;
• 1 april: deadline aanmelding bij MBO
• 15 april: rangnummer numerus fixus bekend (binnen 2 weken via studielink 

accepteren)
• 1 mei: deadline aanmelden studie met vrije instroom
• 1 september: tot deze datum kun je wisselen van opleiding als je je voor 1 

mei hebt aangemeld. 



Belangrijke sites studiekeuze

• Studiekeuze123.nl
• Keuzegids.nl
• Studiekeuzeplein.nl
• Startstuderen.nl



Aanmelden bij een opleiding

• Vraag je DigiD tijdig aan (met SMS-controle);
• Meld je aan via www.studielink.nl
• Via studielink ontvang je informatie van de instelling waar je je hebt 

ingeschreven.

http://www.studielink.nl/


Studiefinanciering 

• Studentenlening en collegegeldkrediet voor iedereen. Dit zijn 
leningen (in 2019 max 1056 euro per maand) die je na je studie moet 
terugbetalen

• Informatie op: www.DUO.nl

http://www.duo.nl/


Numerus fixus studie?

• Uiterste aanmelddatum: 15 januari!!!
• Je mag je inschrijven voor twee fixusstudies, maar niet in dezelfde 

stad (bijv. geneeskunde, tandheelkunde, fysiotherapie en mondzorgkunde)

• Uiterlijk drie keer voor zelfde studie aanmelden
• Geen diploma: laat de aanmelding vervallen voor 1 september
• Zorg voor een alternatief plan of andere studie



Decentrale selectie 

- Iedere opleiding anders;
- Inleveren cijferlijst 5VWO
- Toelatingstoets 
- Schrijven motivatiebrief
- Gesprek(ken)
- Eventueel LOB-dossier en/of Montessori-certificaat



Matching 

• Na aanmelding aan HBO of universiteit, na het landelijk examen
• Deelname is verplicht!!
• Niet bindend als op tijd ingeschreven
• Verschillend per faculteit 
• Bereid je op tijd voor
• Mooi moment voor reflectie



Studiedruk 

• Eerste jaar (propedeuse): 60 studiepunten
• Bindend studieadvies: bijv. minstens 45 punten halen, varieert per studie
• Stoppen voor 1 februari: dan beurs en reisproduct worden een gift
• Hoge eisen masteropleidingen 



Buitenland 

• Studie of stage in buitenland
• Tijdens de minor via HBO of universiteit
• Na de studie met een beurs
• Verzekeringen, woonruimte, financiën, oriënteer je op de sites 

volgende slide.



Belangrijke sites buitenland

• Wilweg.nl
• Tussenjaartwijfels.nl
• Beursopener.nl
• Epnuffic.nl
• Erasmusplus.nl
• Europa.eu/youth/nl
• Fullbright.nl
• Go-europe.nl



Nuttige sites voor studenten

• Duo.nl
• digiD.nl
• Financieelstudieplan.nl
• Nibud.nl

• Studiekeuze123.nl
• Startstuderen.nl
• Studielink.nl
• Keuzegids.org



Vragen? 
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