
1. Opening
Gerard Kuper, teamleider havo

2. Naar het hoger onderwijs
Francien Brons en Leonie Meekers, decanen vwo/havo

3. Het examentraject
Ronald Doornekamp, teamleider atheneum

Programma





(studie)keuze



vrijdag 8 november 10.00 – 17.00 uur open dag

vrijdag 8 november 13.00 – 21.00 uur open dag

zaterdag 16 november 10.00 – 15.00 uur opleidingsmarkt Isala

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



• 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?

tkmst.nl en 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.



- Tijdig aanvragen bij de mentor

(minimaal een week van tevoren)

- Middagen, avonden en zaterdagen hebben de voorkeur, 

zodat er zo min mogelijk lessen worden gemist. 

Open dag / meeloopdag / proefstuderen

Aanmelden bij de opleiding zelf!



PTA - Loopbaanoriëntatie

Atheneum 6

• Stage 23 t/m 25 september 2019 

Handelingsdeel (HD) in periode 1

• Eindverslag LOB

Handelingsdeel (HD) in begin periode 3

Havo 5

• Open dag / meeloopdag
(minimaal één bezoek in periode 1 of 2)

Handelingsdeel (HD) 

• Eindverslag LOB

Handelingsdeel (HD) in begin periode 3



• Studiekeuzespecial (ook als pdf beschikbaar)

• Studiekeuze123.nl

• Toelatingseisen HBO en WO

• Klik bij de opleiding op Studie in Cijfers

o Hoeveel punten moet je in 1e jaar halen?

o Contacttijd – doorstroom naar 2e jaar etc.

• Rol ouders/verzorgers 

Studiekeuze(s)t(r)ipboek

Oriëntatie op een vervolgstudie

https://www.studiekeuze123.nl/
https://www.wur.nl/upload_mm/6/5/9/180d6624-d3f2-4428-b085-ee21558931fe_Studiekeuze%20Stripboek.pdf


• Aanmelden

•

• Aanmelden voor een fixusstudie (selectie)

• Studiekeuzecheck

Aanmelden

hoe werkt dat?



• Studiekeuze123.nl/selectie

• Uiterlijk 15 januari aanmelden 

• Je mag je bij twee fixus studies inschrijven (vijf 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.

• 15 april uitslag  binnen twee weken reageren anders vervalt je 

plaats.

Selectie (studie met numerus fixus)

https://www.studiekeuze123.nl/selectie


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

EEN STUDIEKEUZECHECK,

WAT HOUDT DAT IN?



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 2019

Aanvullende beurs* € 396,-

Rentedragende lening € 486,47 € 882,47

Wettelijk collegegeld € 173, 58 

1e jaar: € 86,79

OV-kaart*

→ 

€ 95,51

€ 1056,05



Webinar 26 september
Terugkijken via Archief

Een live-uitzending via internet door DUO.

Een panel geeft uitleg over studiefinanciering. 

Terug te kijken via: duo.nl/webinar

https://duo.nl/webinar/studiefinanciering-hoger-onderwijs-hoe-werkt-het.jsp
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Tegemoetkoming scholieren

Zit je in het eindexamenjaar en word je tussen 1 april en 1 juli 

18 jaar, dan heb je recht op tegemoetkoming scholieren in juli 

en augustus. 

Dit is als overbrugging totdat je studiefinanciering begint. 

Vraag dit op tijd aan. Je kunt het tegelijkertijd met je 

studiefinanciering regelen, via Mijn DUO.



Workshop: 

studiefinanciering dat regel je zo

• Voorjaar 2020

• Voor leerlingen en ouders

• Op inschrijving

Inventarisatie aantal deelnemers

Datum volgt t.z.t.



Dyslexie, etc.: 

www.handicap

-studie.nl

Studenten Huisvesting

Googelen / netwerken etc.

http://www.handicap-studie.nl/


Mentor: eerste aanspreekpunt studiekeuze 

Bij vragen/vastlopen: 


