
 

  

Zwolle, januari 2023 

 
 
Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen uit 
MH4 / MH5 / MA5 / MA6 
 
Betreft: webinars over studiekeuze en studeren 

 

Beste ouder/verzorger, 
 
Hermien van Miltenburg geeft in de aankomende maanden drie webinars over studiekeuze 
en studeren. Wellicht wilt u, samen met uw kind, deze webinar(s) volgen. Hermien van 
Miltenburg is oudervoorlichter van het Hoger Onderwijs en informeert ouders over alles wat 
met studiekeuze te maken heeft. 
 

Webinars:  

25 januari 2023: Kenmerken hbo en wo opleidingen en de doorstroom van hbo naar de 
universiteit. Aanmelden 

Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen hbo en universiteit. Hoe ontdek je wat het 
beste bij je past? En wat houden al die namen van de verschillende soorten opleidingen in? 
Wat is een associate degree (hbo)? Wat is een bacheloropleiding (hbo/wo)? Wat is een 
masteropleiding (hbo/wo)? Wat is een minor (hbo/wo)? Hoe kun je na je propedeuse of 
bachelor op het hbo doorstromen naar de universiteit? Wat als je een deel van je studie in 
het buitenland wilt doen? 
Ook geven we meer informatie over de toelating zoals de studiekeuzecheck en decentrale 
selectie. 

28 februari 2023: Wat kun je doen als je kind nog geen studiekeuze kan maken? Aanmelden 

Wat als je kind passief is en blijft? Tips & tricks voor het (voor)eindexamenjaar. Wat kun je als 
ouder doen? En wat moet je vooral niet doen? Studenten delen hun ervaringen en ik zal meer 
vertellen over de vijf belangrijke studiekeuzevragen die je (kind) kunnen activeren stappen te 
zetten in het studiekeuzeproces. Ook vertellen we meer over een tussenjaar gericht op 
studiekeuze. En we gaan dieper in op tussenjaarprogramma’s. 

 

 

 

  

https://channel.royalcast.com/wur/#!/wur/20230125_2
https://channel.royalcast.com/landingpage/wur/20230228_1/
https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/tussenjaartip-10-zelfreflectie-en-actief-op-zoek/
https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/tussenjaartip-10-zelfreflectie-en-actief-op-zoek/


 

  

28 maart 2023: Alles over geldzaken en de (nieuwe) studiefinanciering Aanmelden 

Er zijn veel ontwikkelingen rondom de studiekosten van studenten. Waar we het onder 
andere over hebben: 

• Toeslagen voor studenten met een belemmering 
• het studentenondersteuningsfonds 
• Wat moet je als ouder bijdragen? 
• Hoe help je je kind om te gaan met geld? 
• Hoe zit het nu met de studieschuld? 
• Wat kost studeren? Wat kost een kamer? En hoeveel collegegeld moet je betalen? 
• Waar kun je hulp vragen als er iets niet helemaal goed gaat? 

 
 
We hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Francien Brons, decaan atheneum 
fbrons@meandercollege.nl 
 
Patricia Jansen, decaan havo  
pajansen@meandercollege.nl 
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