




woensdag 7 en donderdag 8 november

14:00 – 21:00 uur

IJsselhallen, Zwolle 

Van tevoren inschrijven, gratis

Deelnemerslijst online (mbo, hbo, wo)

vrijdag 9 november 13.00 – 21.00 uur

woensdag 14 november 18.30 – 21.00 uur open avond 

vrijdag 25 januari 13.00 – 20.00 uur

woensdag 13 maart 18.30 – 21.00 open avond

vrijdag 5 april 13.00 – 18.00 uur



zaterdag 17 november 10.00 – 15.00 uur

www.isala.nl/opleidingsmarkt

vrijdag 9 november 10.00 – 17.00 uur

vrijdag 1 februari 10.00 – 17.00 uur

zaterdag 13 april 10.00 – 17.00 uur



• Bezoek open dagen & praat vooral met de studenten.

• Kijk verder dan de studie: 

Wat voor werk kun je ermee gaan doen en lijkt dat je wat?

www.tkmst.nl www.carrieretijger.nl

• Neem alvast de omschrijving van de verschillende vakken door.

• Kijk verder dan het eerste jaar.

• Elke studie heeft mindere kanten, laat je hier niet door 

tegenhouden.

http://www.tkmst.nl
http://www.carrieretijger.nl


Open dag / meeloopdag / proefstuderen



• Looopbaanoriëntatie in H5 en A6 (PTA)

• Praktisch: waar vind ik deze informatie?

• Aanmelden en deadlines

• Numerus Fixus / aanvullende eisen

• Studiefinanciering

Informatie over



PTA Loopbaanoriëntatie - Studiewijzers

Atheneum 6

• Stage 24 t/m 26 september 2018 

Handelingsdeel (HD) in periode 1

• Eindverslag

Handelingsdeel (HD) in begin periode 3

Havo 5

• Meeloopdag (minimaal één bezoek in periode 1 of 2)

Handelingsdeel (HD)

• Eindverslag

Handelingsdeel (HD) in begin periode 3



 meandercollege.nl  ouders en leerlingen  LOB

 magister  studiewijzer loopbaanoriëntatie

• Studiekeuzespecial (ook als pdf beschikbaar)

• Tips

• Keuzegids Hoger Onderwijs

(online op meander.dedecaan.net)

• Toelatingseisen hbo en wo

• Hoeveel punten moet je in 1e jaar halen?

Studiekeuze123 - studie in cijfers

• Rol ouders/verzorgers 

Samenvatting LAKS-onderzoek

Studiekeuze-Stripboek voor ouders

https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/studiekeuze-stripboek/

Oriëntatie op een vervolgstudie

https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/studiekeuze-stripboek/


• Aanmelden

•

• Aanmelden voor een fixusstudie (selectie)

• Studiekeuzecheck

Aanmelden hoe werkt dat?

https://landstedevo.magister.net/#/inloggen


• Uiterlijk 15 januari aanmelden

• Je mag je bij twee fixus studies inschrijven (vier uitzonderingen)

• Je mag je maximaal drie keer bij dezelfde studie aanmelden. Maar 

instellingen mogen hiervan afwijken  maar 1 of 2x meedoen.

• De selectie gaat per universiteit of hogeschool vaak verschillend.

• Gemiddelde acht voor het eindexamen geeft geen recht meer op 

toelating.

• 15 april uitslag  binnen twee weken reageren anders vervalt je

plaats.

Selectie (studie met numerus fixus)



Studies met aanvullende eisen



• kan een gesprek zijn 

• een dagje proefstuderen

• het invullen van 

een digitale vragenlijst

• of een andere activiteit 

die uitmondt in een advies



1. studentenlening

2. aanvullende beurs (afhankelijk van het inkomen van 

ouders)

3. studentenreisproduct (OV)

4. Collegegeldkrediet

https://duo.nl/particulier/studiefinanciering/index.jsp

Studiefinanciering voor HBO en universiteit 

bestaat uit vier onderdelen:

https://duo.nl/particulier/studiefinanciering/index.jsp


Gift onder voorwaarde
• Aanvullende beurs

• Studentenreisproduct (OV)

Alleen als je binnen 10 jaar je diploma behaalt, word je 

aanvullende beurs en studentenreisproduct een gift. 

Behaal je geen diploma, dan moet je alles terugbetalen.

Altijd terugbetalen
• De studentenlening 

• het collegegeldkrediet

De aflosperiode is 35 jaar. Het maandbedrag is afhankelijk 

van de hoogte van je studieschuld én van je inkomen.

Lenen / gift onder voorwaarde



* Twijfelt u of u een aanvullende beurs kunt krijgen? Vraag dan wel aan.

DUO berekent dan of u er recht op hebt.

Maximaal te lenen bedrag per maand

Normen 2018

Aanvullende beurs* € 391,-

Rentedragende lening € 479,46 € 870,46

Wettelijk collegegeld € 171, 67

1e jaar: € 85,83

OV-kaart € 91,62

€ 1042,13



Webinar
donderdag 4 oktober 19.30 uur

Een live-uitzending via internet door DUO.

Een panel geeft uitleg over studiefinanciering. 
Via een chat kun je vragen stellen.

Wel tevoren aanmelden op:   https://duo.nl/webinar/#

https://duo.nl/webinar/




Dyslexie, etc. 

www.handicap-studie.nl

Kamer zoeken 

studentenhuisvesting,

kamernet, makelaars, ...



Mentor: eerste aanspreekpunt studiekeuze 

Bij vragen/vastlopen: 


