
ONLINE INFORMATIEAVOND

studiekeuze 
havo5 / vwo6

Loopbaan Oriëntatie en – Begeleiding

GELIEVE UW CAMERA EN MICROFOON UIT TE ZETTEN
DEZE PRESENTATIE WORDT OPGENOMEN
We gaan om 19.30 beginnen.

Welkom Even voorstellen 

Duur van presentatie ongeveer 25-30 minuten. 

U kunt vragen stellen na afloop van de presentatie. 

Specifieke vragen kunnen via de mail op de laatste dia. 
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Het laatste jaar……

Laatste jaar. Een kort jaar. Tijd om een knoop doorhakken. 

Door corona heeft de zoektocht naar een studie bij veel leerlingen stil 

gelegen. 

Zaak om het dit jaar goed op te pakken. Zoals ik in de nieuwsbrief al zei: 

erfenis van corona is dat veel opleidingen kiezen voor deels online, deels 

fysieke voorlichtingsactiviteiten (Fontys, Avans, Tilburg University) Veel 

informatie kan nu ook online (deze online ouderavond is ook een voorbeeld 

van deze manier van denken) 

Fysieke activiteiten zijn campustour, sfeer proeven, meeloopdagen, proef-

studeren. 
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Het laatste jaar……

INHOUD

1. AANMELDING VERVOLGONDERWIJS

2. SELECTIE

3. STUDIEFINANCIERING

4. STUDIEKEUZE BEGELEIDING

Het programma van vanavond

Waar ik het NIET over ga hebben:

• Tussenjaar

• Gezakt? optie VAVO
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1. DE AANMELDING

Eerst de belangrijke data!
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MBO

AANMELDEN VIA OPLEIDING ZELF 

UITERLIJK 1 APRIL 2023

AANVRAAG DOORSTROOMDOSSIER

Voor havisten die MBO willen gaan doen. Voor meer praktische personen. 

Voordeel: Vrijstelling in programma van MBO.

Doorstroomdossier aan te vragen via de mentor. (Warme) overdracht naar 

MBO.

Aanmelden bij opleiding zelf en registratie m.b.v. Digid

Voorlichtingsactiviteiten MBO 17 januari MBO-voorlichtingsmarkt op 

het Dendron. Info volgt.
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HBO / WO

AANMELDEN VIA STUDIELINK

UITERLIJK 15 JANUARI 2023 (selectie)

UITERLIJK 1 MEI 2023

Centrale registratie via programma Studielink

Deadline is deadline. Schrijf je altijd in vóór de deadline (ook al weet je het 

nog niet zeker)

Na deadline 15 januari: helaas…..

Na deadline 1 mei: opleidingen kunnen moeilijk gaan doen… 

Waar moet je aan denken bij de aanmelding voor (mbo)/hbo/wo?
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OOK VOOR MBO!

Nu regelen! Niet mee wachten!

Aanvraag duurt ongeveer twee weken

Vanaf 1 oktober is het inloggen op Studielink met DigiD namelijk alleen nog 

mogelijk met de DigiD app (via een smartphone of tablet) of een controle 

via sms (mobiele/vaste telefoon). 
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2

Zodra je over je eigen DigiD beschikt, log dan in op studielink.nl en geef je 

e-mailadres (geen school-email!) op. 

Je ontvangt hierna een e-mail met activeringslink waarmee je kunt verifiëren 

dat het echt om jouw e-mail gaat.
• Voordat je een verzoek tot inschrijving gaat indienen, wordt in de eerste stap gevraagd je vooropleiding vanuit 

DUO te controleren of eventueel handmatig een vooropleiding toe te voegen.

• In de volgende stap kun je een opleiding kiezen waar je een verzoek voor wilt indienen. Nadat je eventuele 

instellingsvragen hebt beantwoord en akkoord hebt gegeven op je keuze, wordt je verzoek naar de 

onderwijsinstelling gestuurd. 

• Je krijgt dan direct toegang tot je Studielink dashboard.

• Tijdens het invullen van je inschrijvingsverzoek in Studielink kom je op verschillende plaatsen een vraagteken 

tegen. 

• Onder deze vraagteken staat informatie die je verder kan helpen bij het invullen. 

Nadat je je verzoek tot inschrijving hebt afgerond is het handig om de status 

van je verzoek tot inschrijving 

en je e-mails goed in de gaten te houden. Je ontvangt alle e-mails zowel in je 

Studielink account als in je e-mail. 

Volg alle To do acties tijdig op!
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STUFI aanvragen via duo.nl  3 maanden vóór start studie. 
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2. SELECTIE

15 januari voor de meeste selectiestudies
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HBO / WO

1. OPLEIDINGEN MET VRIJE INSCHRIJVING

2. OPLEIDINGEN MET AANVULLENDE EISEN

3. OPLEIDINGEN MET DECENTRALE SELECTIE

1. De meeste opleidingen

2. Bijv kunstacademie (portfolio inleveren)

3. Selectiestudies bijv ‘the big five’  
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2. OPLEIDINGEN MET AANVULLENDE EISEN

(met name HBO)

AANMELDEN BIJ DE OPLEIDING 

VAAK VOOR 15 JANUARI 2023

DAARNA BIJ STUDIELINK

UITSLAG VOOR 15 APRIL

POSITIEF DAN 

TOEGELATEN

NEGATIEF DAN 

2de KEUZE 

OPLEIDING

Betreft vooral HBO-opleidingen: selectie aan de poort

• toelatingseisen; 

• stemmentest; 

• oriëntatiecursus;

VOORBEELD: Hotelschool Maastricht: selectiedagen: schrijfopdracht + 

persoonlijkheidsvragenlijst  
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3. Opleidingen met decentrale selectie.

LIJST SELECTIE-OPLEIDINGEN

Op www.studiekeuze123.nl

Of www.duo.nl

CHECK! CHECK! DUBBELCHECK!!!

Zoek op ‘selectie’ ‘numerus fixus’ Directe link stond in de nieuwsbrief

Controleer of je studie erbij zit!!!!

Lijst hangt ook op school.  Vanaf december definitief 

HBO: bijv. Fysiotherapie, Huidtherapie, Mondzorgkunde, Verloskunde, 

Forensisch onderzoek, Toegepaste Psychologie

WO: bijv. Psychologie, Geneeskunde, Tandheelkunde, Biomedische 

Wetenschappen  
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3. OPLEIDINGEN MET DECENTRALE SELECTIE

AANMELDEN BIJ STUDIELINK

VANAF 1 OKTOBER 2022

TOT 15 JANUARI 2023

UITSLAG SELECTIE VANAF 15 APRIL

POSITIEF DAN 

TOEGELATEN

NEGATIEF DAN 

2de KEUZE 

OPLEIDING

15 JAN - 15 APRIL SELECTIEPROCEDURE

14



PROCEDURE OPLEIDINGEN MET SELECTIE

MEN KIJKT NAAR:

EERDERE SCHOOLPRESTATIES, 

MOTIVATIE 

en PERSOONLIJKHEID

(SELECTIE WO: VOORLOPIGE CIJFERLIJST CE 

Peildatum 13 JAN 2023) 

Waar kijkt men naar bij een selectiestudie:
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PROCEDURE OPLEIDINGEN MET SELECTIE

Inschrijving in STUDIELINK 

1. Voor max 4 opleidingen, waarvan 2 met decentrale 

selectie

2. Uitzondering voor ‘the big 5’: 

• mondzorgkunde, verloskunde, fysiotherapie (HBO)

• geneeskunde en tandheelkunde (WO) 

daar mag je je maar bij één instelling aanmelden

3. Maximaal 3 keer meedoen met selectie

3. Deze selectiepogingen worden 'historische deelnames' 
genoemd. In je account in Studielink kun je je historische 
deelnames bekijken. Wanneer er na 15 januari een 
aanmelding voor een fixusopleiding in Studielink stond, dan 
wordt dit geteld als een selectiepoging, ook als je uiteindelijk 
niet hebt deelgenomen aan de selectieprocedure. Heb je wel 
deelgenomen, maar ben je gezakt voor je eindexamen? Dan 
kun je je selectiepoging soms ongedaan laten maken. 
Hiervoor moet je contact opnemen met de hogeschool of 
universiteit waar je hebt meegedaan. Doe dit zo snel 
mogelijk.
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3. STUFI
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STUFI

Twee varianten:

• Tegemoetkoming VO

• Studiefinanciering HO
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STUFI

Los van duur studiefinanciering WWW.DUO.NL

Tot 18 jaar (tegemoetkoming ouders)

Vanaf 18 jaar (tegemoetkoming scholieren)

• kinderbijslag vervalt

• aanvragen 3 maanden voor 18e verjaardag

• deel beurs, deel aanvulling (=inkomensafhankelijk)

• overbrugging juli en aug.

Dit schooljaar 18? ‘Gratis’ geld!! 

19



STUFI (wetsvoorstel)
3 maanden voor aanvang studie aanvragen bij www.duo.nl

Stufi bestaat uit: 
• Basisbeurs (uit-/thuiswonend) € 273,90 / € 109,90

• Studentenreisproduct (OV-kaart)

Eventueel aangevuld met:  

• een aanvullende beurs (afhankelijk inkomen beide ouders en aantal 

studerende kinderen) max € 401,34

• extra lening* max € 257,63

LET OP!  Basisbeurs, aanvullende beurs en reisproduct wordt een gift als men binnen 10 jaar afgestudeerd is. 

*Je mag zelf bepalen hoeveel je leent.

Advies: Aanvullende beurs altijd aanvragen!

Nog wetsvoorstel: meer info in komende nieuwsbrief
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4. STUDIEKEUZE

BEGELEIDING
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BEGELEIDING

✓MENTORGESPREKKEN

✓(ONLINE) OPEN DAGEN/ MEELOOPDAGEN / 
EENDAGSSTAGES 
VERLOF VOOR OPEN DAG/ MEELOOPDAG MINIMAAL 3 
DAGEN VAN TE VOREN VIA LEERLINGCOÖRDINATOR

✓OPDRACHTEN / TESTEN IN: https://studiekeuze.qompas.nl/

✓STUDIEKEUZESPECIAL 22/23

✓INFOAVONDEN VENLO HBO/WO 7,8 en 10 nov (gesloten)

✓GASTLESSEN (aanmelding via Itslearning)

Ga op pad!
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Voorbeeld van testresultaat
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OUDERBEGELEIDING

Uw rol als ouder:

Studiekeuze is een puzzel: 

De randjes mee helpen zoeken, op kleur sorteren

Bezig blijven!
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BEGELEIDING

Haastige spoed is…

Geen plan B maken

De perfecte studie

Niet zelf kiezen….
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Een nieuwe start……
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BEDANKT VOOR UW 

AANDACHT!

Vragen via de chat (20 min)

d.vanderheijden@stichtinglvo.nl
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