
Hermien Miltenburg  
Savanna, Patrick en oud-

leerlingen 
Presentatie? Vraag het de decaan of 

hermien.miltenburg@wur.nl



Hermien Miltenburg

• Studiekeuze, studeren op een hbo of 
universiteit, studiekosten en tussenjaar

• Meer info op het blog voor ouders
www.studiekeuzekind.nl en ouders en 
studie’

• hermien.miltenburg@wur.nl 0317484455

• In de presentatie links naar verdiepende
artikelen

• Elke maand een webinar met telkens ander
thema (16-2 (doorstroom en 16-3 
(geldzaken)

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


Wanneer Heb je 
ideale studie te 
pakken?

1. Voel je een klik met de 
inhoud, het 
interessegebied?

2. Voel je een klik met je 
medestudenten en je 
docenten?

3. Voel je een klik met de 
hogeschool of de 
universiteit?



Wat moet de 
studiekiezer 
ontdekken? (link)

• Wie ben ik? Wat kan ik?

• Wat wil ik?

• Wat hoort bij mij?

• Wie wil ik worden?

• Wie kan mij helpen?

• Leren hoe je goede keuzes maakt is 
een cadeau voor je leven.

• Zie ook webinar

https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/studiekeuze-en-loopbaan-van-uw-kind/
https://www.youtube.com/watch?v=MM35_1ZYWSE


Een studie
kiezen is een
heel proces, 
begin op tijd



Er zijn verschillende wegen





Online oriënteren, tips

www.studiekeuze123.nl , alle hbo en wo 
opleidingen. 

De Keuzegids, te koop en ter inzage bij de 
schooldecaan. 

Meerdere studiekeuzesites.
Sites van de instellingen.

http://www.studiekeuze123.nl/
https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/verstandige-online-keuze-gebruik-de-keuzegids/
https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/top-drie-handige-sites-voor-studiekeuze/


Ga kijken. Er zijn ook alternatieven in 
Coronatijd

• Studenten ontmoeten

• Presentaties hbo/wo op school

• 4 Open Dagen

• (online)Proefstuderen, 

• 4 meeloopdagen

• Tips voor ouders open dag

• Data: studiekeuze123.nl 

• Praten met: 

• docenten, decaan, studenten

https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/voorlichting-op-school-studenten-vertellen/
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/meeloopdag-volgen-is-een-belangrijke-stap-in-het-studiekeuzeproces/
https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/open-dag-bezoeken-vijf-tips-voor-ouders/
https://www.studiekeuze123.nl/
https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/de-decaan-wat-doet-hij-of-zij-eigenlijk/
https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/studiekeuze-en-praten-met-studenten/


(individuele) meeloopdag (Link)

https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/meeloopdagen-ook-in-coronatijd/


Interessegebied/vakgebied

• Er zijn veel studies binnen
één interessegebied

• Binnen een studie kun je 
veranderen

• Het is geen keuze voor het 
leven

• Streep ook
interessegebieden weg





Verdiep je in de kwaliteit van opleidingen, 
lees de studiebijsluiter!

https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/studie-beoordelen-met-de-studiebijsluiter/


Welke interessegebieden zijn er? Er zijn updates 
2022 in de maak

De beste opleidingen onderwijs en opvoeding
De beste opleidingen taal en communicatie
De beste opleidingen cultuur & kunst
De beste opleidingen recht & bestuur
De beste opleidingen economie & bedrijf
De beste opleidingen gedrag & maatschappij
De beste opleidingen gezondheid
De beste opleidingen leven & omgeving
De beste opleidingen exact & informatica
De beste opleidingen ontwerp & constructie
De beste interdisciplinaire bachelors

https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/beste-opleidingen-onderwijs-en-opvoeding/
https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/beste-opleidingen-taal-en-communicatie/
https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/beste-opleidingen-cultuur-en-kunst/
https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/beste-opleidingen-recht-en-bestuur-op-hbo-en-wo/
https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/beste-opleidingen-economie-en-bedrijf-op-hbo-en-wo/
https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/beste-opleidingen-gedrag-en-maatschappij/
https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/beste-opleidingen-op-het-gebied-van-gezondheid/
https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/beste-opleidingen-leven-en-omgeving/
https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/beste-opleidingen-exact-en-informatica/
https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/beste-opleidingen-ontwerp-en-constructie-op-hbo-en-wo/
https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/beste-interdisciplinaire-bachelors-op-de-universiteit/


Op welk niveau ga je studeren? 

• Mbo

• Hbo associate degree

• Hbo bachelor

• Hbo master

• Wo  bachelor

• Wo  master

• PhD promoveren

• wo na propedeuse

• wo na bachelor

• toelating

• verschil hbo/wo

https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/associate-degree-nieuwe-opleiding-in-het-hoger-onderwijs/
https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/wat-is-een-bacheloropleiding-precies/
https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/hbo-master-naast-mijn-werk-best-te-doen/
https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/wat-is-een-bacheloropleiding-precies/
https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/masterkeuze-opnieuw-echte-studiekeuze/
https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/wat-is-phd-wat-is-promoveren/
https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/met-hbo-propedeuse-naar-universiteit/
https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/met-hbo-bachelor-naar-universiteit-het-is-vaak-lastig/
https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/toelating-tot-de-hogeschool-of-universiteit/
https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/naar-hbo-of-universiteit-wat-past-bij-jouw-kind/


Webinar Doorstroom van hbo naar 
universiteit, 16-2 2022. 19.30-20.30 

Aanmelden
Dit webinar gaat over de overeenkomsten en verschillen 
tussen hbo en universiteit.
Aan het woord komen twee studenten die doorgestroomd 
zijn.
Sara is doorgestoomd (verhaal) met een hbo propedeuse en 
aanvullend vwo certificaat, Thijs (verhaal) is naar een 
universitaire master gegaan na zijn hbo bacheloropleiding.

https://channel.royalcast.com/landingpage/wur/20220216_1/
https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/hbo-propedeuse-en-vwo-certificaat/
https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/doorstromen-van-hbo-naar-universiteit/


Studiepunten

1. Wat zijn dat?

2. Hoe haal je ze?

3. Bindend studieadvies

4. Wat als je te weinig studiepunten
haalt?

5. Hoe is het studiesucces op deze
instelling / bij deze studie?

https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/studiepunten-hoe-werkt-dat/
https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/bindend-studieadvies-wordt-waarschijnlijk-afgeschaft/


Waarom 
aanmelden voor 1 

mei? 
Studiekeuzecheck

https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/studiekeuzecheck/


Waarom aanmelden voor 15 januari?

• Opleidingen met bijzondere 
eisen (bv. kunstopleidingen)

• Opleidingen met numerus
fixus bv. Geneeskunde, 
Fysiotherapie

• Kijk hiervoor op 
www.studiekeuze123.nl

https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/einde-aan-decentrale-selectie-oftewel-numerus-fixus/
http://www.studiekeuze123.nl/


Geldzaken

1. Wat kost studeren?

2. Wat kost een kamer?

3. Hoe zit het met het collegegeld? Korting komend schooljaar?

4. Inkomsten van de student

5. Studiefinanciering (gaat veranderen)
1. OV kaart
2. Aanvullende beurs
3. Lening en collegegeldcrediet
4. Toekomst studiefinanciering
5. Terugbetalen

6. Ouderbijdrage

7. Toeslagen en fondsen (nieuws)

8. Verdienen na afstuderen

9. Hoe ga je om met geld? Hoe bespreek je dit?

10. Kijk naar webinar over geldzaken. 16 maart nieuw webinar

https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/flinke-korting-op-het-collegegeld-nieuwe-wet-in-de-maak/
https://www.facebook.com/groups/592769481121301/
https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/te-veel-studies-vragen-over-geld-webinar-23-maart/


Webinar Wat is er bekend over de nieuwe 
studiefinanciering en andere geldzaken, 
16-3-2022. 19.30-20.30
Aanmelden
De studiefinanciering verandert, de toelage voor 
studenten met extra ondersteuningsbehoefte verandert 
en de Coronakorting op het collegegeld verdwijnt. Deze 
en andere zaken komen aan bod tijdens het webinar. 
Denk dan aan:
-Wat is een realistische ouderbijdrage?
-Wat kost studeren?
-Studieschuld en hypotheek?
-Hoe gaat de nieuwe basisbeurs eruit zien en wanneer 
gaat die in?

https://channel.royalcast.com/landingpage/wur/20220316_1/
https://channel.royalcast.com/landingpage/wur/20220316_1/


Wat kost 
studeren per 
maand (+/-)? 

(Nibud)

• Collegegeld +/- €180,- (nieuwe eerstejaars betalen maar de 
helft)

• Huur (inclusief energie, internet) gemiddeld €417,-
(verschilt per stad )

• Boodschappen €181

• Studieboeken en andere zaken voor de studie € 58,-

• Vervoer naast de OV kaart €63,-

• Ontspanning, uitgaan sport €146,-

• Kleding en schoenen €47,00

• Zorgverzekering €106,-

• Telefoon €26,-

• Totaal ongeveer 1200 euro per maand voor uitwonende
student. (€ 12.528 per jaar)

https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/halvering-collegegeld-eerstejaars-hoger-onderwijs-studiejaar-2018-2019/
https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/kamer-zoeken-belangrijk-voor-goede-start-weblezing-20-juni/


Collegegeld

• Maar gelukkig betaalt de student (meestal) ‘maar’ €2143,- per jaar. De rest is overheidssubsidie. 
(University Colleges duurder)

• Eerste studiejaar (1x) halvering). Leraar: Ook tweede studiejaar halvering. Korting dit studiejaar (nieuws: 
vervalt komend studiejaar)

Werkelijke kosten per 
opleiding
per student per jaar

Door Rijkssubsidie ‘slechts’ 
wettelijk collegegeld per 
student per jaar

Bachelor €5.500- tot €11.000 €2143,-

Master €8.000-tot €20.000 €2143,-

Medisch €10.000- tot €30.000 €2143,-

https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/halvering-collegegeld-eerstejaars-hoger-onderwijs-studiejaar-2018-2019/
https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/flinke-korting-op-het-collegegeld-nieuwe-wet-in-de-maak/


Inkomsten van studenten

• Bijbaan (gemiddeld €400,- pm.)

• Zorgtoeslag, soms huurtoeslag

• Ouderbijdrage

• Toelage voor studenten met 
belemmering (14-12-2021)

• Nog geen 18? Kinderbijslag

• Studielening (DUO) verdwijnt in de 
toekomst. Wordt basisbeurs

• Aanvullende beurs (DUO)

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/financieel-slim-studeren-met-een-beperking/
https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/lenen-voor-een-studie-en-terugbetalen/
https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/aanvullende-beurs-hoe-werkt-dat/


De Studiefinanciering HO 
bestaat uit vier
onderdelen (nu en ook
komend studiejaar):

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/
https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/ov-kaart-voor-studenten-het-studentenreisproduct/


Altijd aanvragen, absoluut geen gedoe

Aanvullende beurs

• Soms gedeeltelijk

• Gratis geld

• Geen addertje
onder het gras

• Rekenvoorbeeld

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




De rest is (nu nog) 
lenen....
• Iedere Nederlander die nog geen 30 is als

hij gaat studeren op hbo of univeriteit, mag 
lenen

• Dat doet de student zélf

• Ook als hij nog geen 18 is

• Het collegegeldkrediet is ook een lening

• Maximaal € 1071,14 per maand
(aanvullende beurs gaat hiervan af)

• Kun je iedere maand aanpassen

• Praat hier van tevoren thuis over



€ per maand
1: Aanvullende beurs: maximaal € 403,17
(afhankelijk omstandigheden, binnen 10 jaar afstuderen gift, 
anders terug betalen)

2: OV, week of weekend 
(binnen 10 jaar afstuderen gift, anders terug betalen)

3+4: Lening: maximaal elke maand € 1071,14 lenen
(ev. aanvullende beurs gaat hiervan af)

• Let op: lenen is terugbetalen

• Gaat veranderen, lees nieuws op Facebookgroep
‘ouders en studie’

https://www.facebook.com/groups/592769481121301/


Nog niet veel 
bekend

• Ik heb geen glazen 
bol 

• Invoering nieuwe 
studiefinanciering 
2023-2024?



Mijn verwachting voor de toekomst:

• Lenen verdwijnt

• Er komt een basisbeurs in plaats van de lening

• Studenten die op kamers wonen ( 300 euro?) zullen meer krijgen dan 
studenten die bij hun ouders wonen (100 euro?)



Nieuwe situatie (verwacht ik)

1. Basisbeurs + aanvullende beurs (hier komt niet iedereen voor in 
aanmerking). Samen genoeg om van te leven.

2. Basisbeurs + bijbaan en/of ouderbijdrage (als je niet in aanmerking 
komt voor de aanvullende beurs).



Studieschuld en hypotheek

•Nu: vaak wordt naar totale 
schuld gekeken

•Toekomst: alleen kijken naar 
restschuld. Aflossen loont

•Vraag individueel advies, 
banken gaan hier verschillend 
mee om.



Wat dragen ouders bij?

• Gelijk aan de aanvullende beurs? 
€  403,17 per maand

• Kunt u dat niet betalen? 
Aanvullende beurs

• Geen verplichting

• Samen afspreken (niet pamperen)

• Eeuwige student?

• Geldkraan dichtdraaien?

https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/wat-betaal-ik-aan-de-studie-van-mijn-kind/


Als je nog niet aan 
studeren toe bent... 
Tussenjaar? 

• Als je andere ervaringen wilt 
opdoen...

• Als je meer over jezelf en de 
wereld wilt ontdekken...

• Als je nog niet weet wat bij je 
past...

• Begin niet aan een studie 
als je er niet zeker van bent

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


Tussenjaartips

Tussenjaar tip 1: Spring niet in het diepe
Tussenjaar tip 2: Echt wel studeren?
Tussenjaar tip 3: Focus
Tussenjaar tip 4: Meelopen
Tussenjaar tip 5: Iets bijzonders?
Tussenjaar tip 6: Begeleiding nodig?
Tussenjaar tip 7: Chillen
Tussenjaar tip 8: ‘Zomaar’ een baantje?
Tussenjaar tip 9: Studie voor het leven?
Tussenjaar tip 10: Zelfreflectie

https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/tussenjaar-tip-1/
https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/tussenjaar-tip-2-wil-je-echt-wel-fulltime-studeren/
https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/tussenjaartip-3-focus-op-studiekeuze/
https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/tussenjaartip-4-de-opleiding-leren-kennen-en-meelopen/
https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/tussenjaartip-5-een-bijzondere-studie-of-beroep/
https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/tussenjaartip-6-zoek-een-coach/
https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/tussenjaartip-7-neem-ook-rust-en-tijd/
https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/tussenjaartip-8-zomaar-een-baantje/
https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/tussenjaartip-9-studiekeuze-voor-het-leven/
https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/tussenjaartip-10-zelfreflectie-en-actief-op-zoek/


Mail of bel gerust... Kost niets
• Hermien.miltenburg@wur.nl 0317-484455

• Studiekeuze Stripboek gratis downloaden

• www.studiekeuzekind.nl blog voor ouders

• Facebook: ouders en studie nieuws over studiekeuze, studiekosten, studeren

• LinkedIn Hermien Miltenburg

• Elke maand een ander webinar, kijk op www.studiekeuzekind.nl
•

16 februari 2022 Aanmelden Doorstromen van hbo naar wo
16 maart 2022 Aanmelden Geldzaken

• Webinars terugkijken? Ga naar Facebook of blog.

mailto:Hermien.miltenburg@wur.nl
https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/studiekeuze-stripboek/
http://www.studiekeuzekind.nl/
https://www.facebook.com/groups/592769481121301/?ref=br_rs
https://www.linkedin.com/in/hermienmiltenburg/
http://www.studiekeuzekind.nl/
https://channel.royalcast.com/landingpage/wur/20220216_1/
https://channel.royalcast.com/landingpage/wur/20220316_1/

