
Ouderavond havo 5 & atheneum 6



Studeren
Aanmelden & Studiefinanciering



Door corona is het 
kiezen van een studie 
er niet makkelijker op 
geworden……



Kiezen

• Een studiekeuze is niet de keuze 
van/voor je leven…

• Je kunt nooit fout kiezen als je bewust 
kiest!

• De perfecte studie bestaat niet  

• Kiezen is een werkwoord



Niet laten kiezen maar leren kiezen…..

Studie-exploratie

Ervaringen opdoen…………………..



Ervaringen opdoen…..

-Bezoek open dagen/meeloopdagen (online)*

-Ga (online) proefstuderen of volg een web-class*

-Loop mee met beroepsbeoefenaars

-Reflecteer op “Au” en “Wauw”-momenten in je 

bijbaantje.

*Kijk hiervoor op de sites van de instellingen of op de ELO

Vraag minimaal 4 dagen van te voren vrij bij de decaan.



• Nog geen duidelijk 

beroepsbeeld

• Theoretisch 

• Onderzoek doen

• Veel zelfstudie

• Les in grote groepen

• Beroepsgericht

• Praktisch

• Projectmatig onderwijs

• Meer lesuren

• Les in kleinere klassen

• Groepswerk

• Stages

HBO          of         Universiteit



HBO-master

4 bachelor

3
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HBO WO

(master)

master

Structuur bachelor - master

Bindend studie advies

Minor

Werken/Tussenjaar??



Meer tips en 
informatie?

Check het 
magazine dat je 
hebt ontvangen 
via magister



Studiekeuze gemaakt?

• Vanaf 1 oktober kun je je 
aanmelden

• Dit gaat altijd via Studielink

• Je hebt een DigiD met sms nodig

• Uiterlijk op 1 mei aanmelden



Aanmelden  
(in 3 stappen)

Stap 1. Vraag je DigiD aan op www.DigiD.nl.

Je ontvangt je DigiD binnen vijf werkdagen. Vraag 
het dus tijdig aan!

Stap 2. Meld je aan via www.studielink.nl.

Hier heb je je DigiD voor nodig. Deadline is 1 mei. 
Max. 4 opleidingen*.

Wisselen van studie na 1 mei is beperkt mogelijk.

Stap 3. Je aanmelding komt via Studielink terecht 
bij de onderwijsinstelling van jouw keuze. Van die 
instelling krijg je verdere informatie over de 
aanmelding en de studiekeuzecheck.



Studiekeuzecheck

Laatste check om te kijken of 
opleiding echt bij je past 

(uitval voorkomen)

Bijvoorbeeld door een gesprek, 
motivatiecheck, vragenlijst of 
proefstuderen

Het is geen selectiemiddel, je 
mag sowieso starten

(bij aanmelden voor 1 mei)



Aanmelding opleidingen met Aanvullende eisen

Dit zijn studies waar je ‘talent’ voor moet hebben, bijvoorbeeld:

- Gymdocent (CALO)

- Muzikant (Conservatorium)

- Kunstenaar (Kunstacademie)

Vaak moet je je bij deze studies ook bij instelling zelf aanmelden.

Aanmelden vóór 15 januari!



Aanmelden voor fixusstudie

Fixusstudie is een studie met een beperkt aantal plaatsen, bijvoorbeeld:

- Geneeskunde

- Fysiotherapie

- Forensisch onderzoek

- Mondzorgkunde

- Bouwkunde enz.

Kijk op www.studiekeuze123.nl voor een volledig overzicht



Aanmelden voor fixusstudie

- Decentrale selectie: opleiding selecteert zelf studenten

(b.v motivatiebrief, toelatingsexamen, cijfers)

- Deadline aanmelding is 15 januari (opleiding heeft tijd nodig om te 
selecteren). Op 15 april krijg je de uitslag.

- Max. voor 2 fixusstudies aanmelden op Studielink

- Zorg altijd voor een plan B omdat je afgewezen kan worden



Studiefinanciering

• Studentenlening

• Collegegeldkrediet voor iedereen

• Studentenreisproduct*

• Aanvullende beurs → afhankelijk van inkomen ouders

*week- of weekendabonnement om met OV te reizen



Studiefinanciering

• Studentenlening

(max. 7 jaar) moet je na studie terugbetalen

• Collegegeldkrediet
(max. 7 jaar)

• Studentenreisproduct

(max. 5 jaar) worden gift als je binnen 10 jaar diploma haalt

• Aanvullende beurs
(max. 4 jaar)



Studiefinanciering

Terugbetalen studieschuld

- Aflosperiode is 35 jaar

- Rente wordt voor 5 jaar vastgesteld (Nu 0%)

- Maandbedrag afhankelijk van hoogte studieschuld en inkomen

- Versneld aflossen mag

- In de toekomst een huis kopen? Studieschuld heeft invloed

op hoogte van je hypotheek



Bedragen   2021-2022

• Studentenlening max. € 1.011,50

• Collegegeldkrediet max. € 178,58

• Studentenreisproduct € 98,72

• Aanvullende beurs max. € 413,78



Studiefinanciering aanvragen

• Zorg dat je een DigiD met sms-controle hebt

• Log in op mijn.duo.nl

• Verder wijst het aanvragen zich vanzelf

Je kunt natuurlijk ook niets lenen.

Als je alleen van het studentenreisproduct gebruik wilt maken moet je 
de stappen hierboven ook volgen.



• Collegegeld € 2.168 p/j (1e jaar de helft)

• Boeken/studiebenodigheden € 50 p/m

• Kleding/uitgaan € 200 p/m

• Zorgverzekering € 105

Op kamers?

• Huur € 450

• Boodschappen € 180 

Wat kost studeren?



Voor scholieren van 18 jaar en ouder

- De uitkering gaat in vanaf het 1e kwartaal na de 18e verjaardag.

- Aanvragen: 3 maanden voor de 18e verjaardag.

Basistoelage

- Inwonend: € 120 (Eventueel een aanvullende toelage van ± €90)

Een 18-jarige moet een eigen ziektekostenverzekering afsluiten en kan 
zorgtoeslag aanvragen.

Tegemoetkoming scholieren



Wie gaat dat betalen??
Ga in gesprek.......

www.nibud.nl

www.duo.nl

http://www.nibud.nl/
http://www.duo.nl/


Meer weten?

• Bekijk het magazine StudieKeuzeSpecial op ELO 

onder Studiewijzer Decanaat voor alle details en meer

• Informatie voor ouders over studeren: www.weblog.wur.nl

• www.studiekeuze123.nl

http://www.weblog.wur.nl/
http://www.studiekeuze123.nl/

