Loopbaanoriëntatie in het examenjaar
mevrouw Meekers, mevrouw Brons

Inleiding
Dit document is een weergave van de presentatie die mevrouw Meekers en mevrouw Brons
gewoonlijk geven op de ouderavond voor de examenklassen. Via Magisterberichten en de
studiewijzer loopbaanoriëntatie is al de nodige informatie beschikbaar. Voor
ouders/verzorgers is e.e.a. in te zien via de website van het Meander:
www.meandercollege.nl > ouders en leerlingen > lob.

Wat voor informatie kun je in deze presentatie verwachten?





Wat tips en handige links voor je oriëntatie op een vervolgstudie
De PTA-opdrachten Loopbaanoriëntatie
Aanmelden voor een studie – selectie – studiekeuzecheck
Studiefinanciering

De paarse tekst + plaatjes zijn slides uit de PowerPoint. Open de PowerPoint zelf om de
linkjes aan te kunnen klikken.

Oriëntatie op een vervolgstudie en tips
In de StudieKeuzeSpecial vind je antwoord op de meeste vragen rond aanmelden,
studiefinanciering, tussenjaar etc. Hij is bedoeld voor leerlingen én ouders/verzorgers. Alle
leerlingen ontvangen in een klassikale les een exemplaar. Speciaal voor ouders/verzorgers is
er het Studiekeuzestripboek met veel tips. Via meandercollege.nl > ouders en leerlingen >
lob kan de de online Keuzegids worden ingezien.

PTA Loopbaanoriëntatie – Studiewijzers
Dit schooljaar moet je in ieder geval de twee PTA-opdrachten uit de dia bovenstaande dia
doen. Maar onderneem vooral nog veel meer!
De PTA-opdrachten zijn handelingsdelen die je met een voldoende of goed afgerond moet
hebben om aan het examen deel te kunnen nemen. Je gaat met de mentor in gesprek over
beide opdrachten en die beoordeelt ze ook.
In het eindverslag, dat is de afsluitende opdracht, zet je op een rij wat je allemaal voor
loopbaanleren ondernomen hebt. Je legt uit waarom je keuze voor deze vervolg(opleiding)
voor jou een goede keuze is. En ook welke vragen je eventueel nog hebt of wat je nog uit
wilt zoeken. Het gesprek met je mentor over dit eindverslag is gelijk ook een goede
voorbereiding op de studiekeuzecheck.

Aanmelden, hoe werkt dat?
Aanmelden kan vanaf 1 oktober tot 1 mei. Daarna mag je je nog wel inschrijven, maar dan
kan de universiteit of hogeschool je weigeren.
Aanmelden doe je via Studielink. Je hebt hiervoor twee dingen nodig:
-

Je DigiD
je persoonlijke e-mailadres

Vraag je DigiD ruim op tijd aan. Studielink adviseert om dit uiterlijk een maand tevoren te
doen. Vergeet niet ook gelijk je DigiD te activeren, anders verloopt die weer.

Selectie
Wanneer een opleiding teveel studenten verwacht, kan de opleiding numerus fixus (NF)
aanvragen. De opleiding mag dan op grond van selectie studenten wel of niet toelaten.
•

Op studiekeuze123 staat een overzicht van alle opleidingen die op dit moment
numerus fixus aangevraagd hebben. Dit is een voorlopige lijst die tot 1 december
aangevuld kan worden met andere opleidingen.

•

Aanmelden moet vóór 15 januari 2021.

•

Je mag je voor twee NF-studies inschrijven, (uitzondering: voor geneeskunde,
tandheelkunde, verloskunde, fysiotherapie en mondzorgkunde mag je je maar bij één
opleiding aanmelden).

•

Je mag je maximaal drie keer aanmelden voor dezelfde studie. Maar bij sommige
instellingen mag dit maar 1 of 2x.

•

Hoe er geselecteerd wordt, is per hogeschool of universiteit verschillend.
Altijd: Minimaal twee selectiecriteria, dit mogen niet alleen cijfers zijn. (maar cijfers
mogen wel zwaar wegen). Kijk op de site van de universiteit.
Wanneer er cijfers van de middelbare school gevraagd worden, gaat om je
overgangscijfers naar de examenklas.

•

15 april uitslag NF  binnen twee weken op reageren, anders ben je je rangnummer
kwijt

Studies met aanvullende eisen
Bij deze studies gaat de selectie anders. Dit zijn studies waar je talent voor moet hebben of
aan bepaalde fysieke eisen moet voldoen. Bijvoorbeeld een kunstopleiding.
Deze opleidingen hebben eigen selectie en uiterste aanmelddata. Kijk op de site van de
opleiding!

Studiekeuzecheck, wat houdt dat in?
Bij veel opleidingen moet je deelgenomen hebben aan de studiekeuzecheck om toegelaten
te worden. De uitslag is een advies. Dat advies is niet bindend. Het is geen selectie.
Vergeet niet om deel te nemen aan de studiekeuzecheck. Een opleiding kan je weigeren
wanneer je de studiecheck niet gedaan hebt, ook al had je je op tijd aangemeld.

Lenen en/of een gift onder voorwaarde, hoe zit dat?
Wanneer je niet binnen tien jaar afgestudeerd bent, wordt alles wat je via DUO ontvangen
hebt, automatisch een lening.
De aanvullende beurs (afhankelijk van het inkomen van je ouders) én de OV-kaart worden
allebei een gift wanneer je wel binnen tien jaar afstudeert.
De studentenlening en de lening voor het collegegeld (collegegeldkrediet) moet je altijd
terugbetalen.
Je hebt 35 jaar de tijd om terug te betalen. Er wordt gekeken naar je inkomen (en dat van je
partner). Als er na 35 jaar nog een restschuld is, wordt die kwijtgescholden.
De rente is nu 0%, maar die kan omhoog gaan. Leen dus niet meer dan nodig is.

Maximale leenbedragen per maand
Je kunt maximaal €920 per maand lenen. Wanneer je een aanvullende beurs hebt, kun je
minder lenen. Want de aanvullende beurs en het leenbedrag zijn samen ook maximaal €920.
Afhankelijk van het inkomen van je ouders kun je maximaal €413 als aanvullende beurs
krijgen. De inkomensgrens voor een aanvullende beurs gaat omlaag wanneer er meer
kinderen gaan studeren. Hou dit dus in de gaten. Meer informatie vind je op duo.nl
En de tip van DUO zelf is: Vraag bij twijfel de beurs wel aan. DUO berekent gewoon of je er
recht op hebt. Op dit moment blijft er bij Duo veel geld op de plank liggen.
Voor het eerste jaar van je studie is er goed nieuws.
Het collegegeld is voor eerstejaarsstudenten gehalveerd. De volgende jaren betaal je wel het
volledige bedrag. Behalve studenten aan de Pabo of lerarenopleiding. Voor hen is het
collegegeld het tweede jaar ook nog gehalveerd.

Duo Webinar studiefinanciering op 30 september.
Alles over studiefinanciering kun je tijdens dit webinar uitgelegd krijgen en je kunt ook
vragen stellen. Het webinar begint 30 september om 19.30.
Je moet je aanmelden voor het webinar, dat kan via duo.nl/webinar

Tegemoetkoming scholieren
Vergeet niet om, als je tussen 1 april en 1 juli 18 jaar wordt, deze tegemoetkoming aan te
vragen.

