


In het kort

• Oriënteren op een vervolgstudie

• PTA-LOB + studiewijzer

• LOB-informatie in magister en op 
meandercollege.nl

• Aanmelden en selectie

• Studiefinanciering

• Extra ondersteuning in HO



Oriëntatie op een vervolgstudie



• De Studiekeuze Special is in een les uitgedeeld en staat ook als pdf in 
de studiewijzer loopbaanoriëntatie 

• Keuzegids Online

• https://www.studiekeuze123.nl/

• Studie in cijfers
• Hoeveel punten moet je in je eerste jaar halen?
• Contacttijd – doorstroom naar het 2e jaar etc.

• Toelatingseisen HBO en WO
• Vind je ook in de studiewijzer loopbaanoriëntatie

• Rol van ouders/verzorgers
• Studiekeuze(s)t(r)ipboek

Waar vind je informatie?

https://meandercollege.info/keuzegids.php
https://www.studiekeuze123.nl/
https://www.studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers




Studiekeuze(s)t(r)ipboek

https://www.meandercollege.nl/media/26082/studiekeuzestripboek-01062021.pdf


• Kom in actie. Hopelijk kun je naar echte open dagen, maar ook al 

zijn ze online: schrijf je in! 

• In oktober en november zijn er veel activiteiten: opendagen –

praat met een student – proefstuderen etc. Kijk bij studiekeuze123

en bij de site van de opleiding.

• 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.

https://www.studiekeuze123.nl/
https://tkmst.nl/
https://www.carrieretijger.nl/


- 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!



Havo 5

Atheneum 6



Studiewijzer LOB 





LOB informatie op Meandercollege.nl



Aanmelden

hoe werkt dat?

• Aanmelden

• Aanmelden voor een fixusstudie

(selectie)

• Studiekeuzecheck

http://www.studielink.nl/


• Numerus fixus - Studiekeuze123

• 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/numerus-fixus


Studies met extra toelatingseisen



• 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?



De basisbeurs

De regering heeft aangekondigd de basisbeurs weer 

in te voeren voor studenten in hbo en universiteit met 

ingang van studiejaar 2023-2024.

De basisbeurs is één van de onderdelen van 

studiefinanciering



De studiefinanciering bestaat uit 
vijf onderdelen

1. Basisbeurs

2. Studentenreisproduct

3. Aanvullende beurs

4. Studentenlening

5. collegegeldkrediet



Gift onder voorwaarde:

1. Basisbeurs

2. Aanvullende beurs

3. Studentenreisproduct (OV)

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

basisbeurs, aanvullende beurs en studentenreisproduct een gift. 

Behaal je geen diploma, dan moet je alles terugbetalen. 

Altijd terugbetalen:

4. De studentenlening 

5. het collegegeldkrediet

De aflosperiode is 35 jaar. Het maandbedrag is afhankelijk van 

de hoogte van je studieschuld én van je inkomen.

Vanaf 2023 wordt er rente berekend over je studiefinanciering.

Lenen / gift onder voorwaarde



Bron: wetsvoorstel herinvoering basisbeurs hoger onderwijs
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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.



Hoger Onderwijs Toegankelijk

Heb je bij je vervolgopleiding wat extra ondersteuning nodig, bijvoorbeeld door 
ziekte, dyslexie of een beperking? 

Via https://www.hogeronderwijstoegankelijk.nl/ vind je alle informatie op 1 plek.

Een andere handige site is https://ecio.nl/ik-studeer-ga-studeren/

Geef bij je vervolgopleiding gelijk door welke faciliteiten of ondersteuning je nodig 
hebt. En vergeet niet je dyslexieverklaring mee te nemen naar je vervolgopleiding, 
want hij geldt ook in het Hoger Onderwijs.

https://www.hogeronderwijstoegankelijk.nl/
https://ecio.nl/ik-studeer-ga-studeren/


Mentor: eerste aanspreekpunt studiekeuze 

Bij vragen/vastlopen: 


