
Hermien Miltenburg en 
studenten 

hermien.miltenburg@wur.nl

Presentatie: www.wur.nl/ouders en bij de decaan

mailto:hermien.miltenburg@wur.nl
http://www.wur.nl/ouders


Wat zeggen scholieren:

• Studiekeuze.. (LAKS) hartstikke moeilijk: 
Wij worden het best geholpen door

• familie (43%) 

• decaan (22%)

• de mentor (8-9%)

• een student die de opleiding al volgt (8-9%)

• vrienden (8-9%) 

https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/laks-en-ouders/


Wat moet de studiekiezer ontdekken?

• Wie ben ik?

• Wat kan ik?

• Wat wil ik?

• Wat hoort bij mij?

• Wie kan mij helpen?

• Het proces, niet de inhoud



WAT ga je studeren: Passie en inspiratie

• Wat vind(t) uw zoon/dochter (je) écht interessant?

• Welke thema’s kies(t) uw zoon/dochter (je)? 
Dokter worden? Achterliggende gedachte?

Interessegebieden

• Interessante studie = fijne baan

https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/interessegebieden-ontdekken-zoals-techniek/


Begin op tijd

• Studenten ontmoeten
• Open Dagen (meerdere) 

• (online)Proefstuderen, 
meeloopdagen

• Praten met: 
• Ouders: docenten, decaan

• Scholieren: studenten

https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/open-dag-bezoeken-vijf-tips-voor-ouders/
https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/online-proefstuderen-hulpmiddel-bij-studiekeuze/
https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/studiekeuze-is-een-lange-route-van-profielkeuze-tot-afstuderen/
https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/de-decaan-wat-doet-hij-of-zij-eigenlijk/


(individuele) meeloopdag (meer weten)

https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/meeloopdag-volgen-is-een-belangrijke-stap-in-het-studiekeuzeproces/


Zoek informatie

• www.studiekeuze123.nl (artikel)

• www.kiesjestudie.nl

• www.startstuderen.nl (artikel)
• Let op feiten en cijfers (studiebijsluiter)

• www.studiekeuzekind.nl (blog)
• Diverse tips over studiekeuze en studeren voor ouders, abonneren mogelijk

http://www.studiekeuze123.nl/
https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/studiekeuze123-ouders-en-studiekeuzesite/
http://www.kiesjestudie.nl/
http://www.startstuderen.nl/
https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/starten-met-studeren-startstuderen-een-site-van-de-rijksoverheid/
http://www.studiekeuzekind.nl/


Toekomstdenken

https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/werken-na-havo-of-vwo/


Welk niveau? mbo? hbo? wo?

https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/schakelen-tussen-bachelor-en-master/


Doorstromen

• Van mbo naar hbo (steeds meer eisen, goed vragen)

• Van hbo propedeuse naar wo bachelor (steeds meer eisen, goed 
doorvragen)

• Van mbo of havo naar Associate Degree (steeds meer opleidingen, 2 jaar, 
hbo, meestal combi met werken)

• Van hbo bachelor naar wo master (goed doorvragen)

• Van hbo bachelor naar hbo master (meestal werkenden)

• Van havo/vwo naar tussenjaar (vervolg in deze presentatie), 10%

• Van havo/vwo naar werken, 9%, soms later opleiding

https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/schakelen-tussen-bachelor-en-master/
https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/associate-degree-nieuwe-opleiding-in-het-hoger-onderwijs/
https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/schakelen-tussen-bachelor-en-master/
https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/werken-na-havo-of-vwo/


Let op studiepunten

https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/studiepunten-hoe-werkt-dat/


Bindend studieadvies, houd er rekening mee

https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/bindend-studieadvies-mogelijk-niet-halen/


Waar?

• Eerst de opleiding.. Dan de stad. Er zijn grote verschillen... Wat past ?

https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/wat-is-een-leuke-studie-de-nationale-studentenenquete/


Een heel proces

https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/studiekeuze-en-hoe-je-je-kind-daarmee-kunt-ondersteunen/


Waarom zo moeilijk doen?

• De helft van de studieuitval 
heeft te maken met 
onvolwaardige studiekeuze

• De studie was niet wat ik dacht

• Ik was toch niet zo gemotiveerd

• De manier van lesgeven past niet bij mij

• De studie heeft niets te maken met mijn ambitie



Check je stek

• Op tijd! (4H, 5V)

• Meeste opleidingen: aanmelden voor 1-5 in het eindexamenjaar, 
studiekeuzecheck

• Selectie opleidingen: decentrale selectie andere data (15-1) 
• Cijfers en motivatie

https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/filmpje-decentrale-selectie-voor-ouders/


Studiekeuzecheck is geen selectie

https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/studiekeuzecheck-hoe-werkt-dat-weblezing-30-mei/


Baan

• Baankansen vergelijken (Keuzegids hoger onderwijs, studiebijsluiter) 

• Kiezen voor werkgelegenheid?

• Let op de kwaliteit van de opleiding

• Vaardigheden 21 ste eeuw

https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/kwaliteit-van-onderwijs/
https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/zeker-van-een-baan-met-welke-studiekeuze/


Wat kost studeren (+/-)? (Nibud)
• € 163,- collegegeld 

• € 366,- huur 

• € 161,- boodschappen

• €  57,- studieboeken (gemiddeld)

• €  55,- vervoer (naast de OV-kaart)

• € 144,- ontspanning, uitgaan en sport

• €  47,- kleding en schoenen

• €  97,- zorgverzekering

• €  26,- telefoon

• Ongeveer 900-1000 euro per maand voor uitwonende student. 
Schat uitgaven goed in!

• Meer informatie

https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/studielening-en-studiekosten/


Inkomsten?

• Bijbaantje (gemiddeld €332 pm.)

• Zorgtoeslag, soms huurtoeslag

• Ouderbijdrage 

• Studielening

• Aanvullende beurs 

• Blog www.studiekeuzekind.nl
meer over financiën

https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/bijbaan-kun-je-zonder/
https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/wat-kost-de-studie-van-mijn-kind-de-rol-van-ouders-bij-geldzaken/
https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/lenen-voor-een-studie-en-terugbetalen/
https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/studiefinanciering-in-het-kort-voor-ouders/
http://www.studiekeuzekind.nl/


Studiefinanciering HO

De Studiefinanciering bestaat uit vier onderdelen:

1: de aanvullende beurs
2: de studenten OV chipkaart
3: de lening en
4: het collegegeldkrediet.

www.duo.nl

https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/studiefinanciering-in-het-kort-voor-ouders/


€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ per maand

1: aanvullende beurs: maximaal € 387,92 (hoogte omstandigheden, binnen 
10 jaar afstuderen)

2: ov, week of weekend (binnen 10 jaar afstuderen)

3: lening: maximaal € 867, 68 (terugbetalen)

4: collegegeldkrediet: € 167,17 (terugbetalen)

In totaal kan een student elke maand € 1034,85 lenen. (ev. aanvullende beurs 
gaat hiervan af)

https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/lenen-voor-een-studie-en-terugbetalen/


Terug betalen

• 35 jaar voor terugbetalen

• Weinig verdienen = weinig terugbetalen

• Afbetalen jaartje overslaan mag

• Student is verantwoordelijk

• Rente laag (nu 0%)

• Hypotheek, onduidelijk

• Pas op



Ouderbijdrage

Gelijk aan de aanvullende beurs? € 387,92 per maand 

Gemiddeld betalen ouders van uitwonende studenten €216,- per maand 
Gemiddeld betalen ouders van thuiswonende studenten €82,-

Diverse filmpjes op www.studiekeuzekind.nl (tab. Financiën)

http://www.studiekeuzekind.nl/


Twijfel? 100% juiste keuze bestaat niet

• Juiste combinatie 
persoon x opleiding

• Is er een click?
• Met de inhoud?

• Met je medestudenten?

• Met de docenten? 

• Met het instituut?



Als kiezen echt niet lukt... Tussenjaar? 

• Dagbesteding, 

• werken, reizen, vrijwilligerswerk 

• Aanvullende vakken profiel

• Doorgaan met studiekeuze

• Studiekeuzeprofessional?

• Tussenjaarprogramma?

• Zie www.studiekeuzekind.nl

https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/tussenjaar-tien-tips/
http://www.studiekeuzekind.nl/


Decaan (M/V) als vraagbaak

https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/de-decaan-wat-doet-hij-of-zij-eigenlijk/


Wat kunnen ouders doen?

• Toon interesse
• Welke vakken zijn er in het eerste jaar? (site)

• Hoe studeer je? Bevalt dat?

• Vraag naar resultaten

• Vraag naar welzijn  
• Medestudenten

• Kamer

• Op bezoek gaan 

• (wel bellen)



Je kunt een paard naar de rivier brengen....
maar het niet dwingen te drinken



• hermien.miltenburg@wur.nl

• 0317-484455

mailto:hermien.miltenburg@wur.nl

