
Samen leven,  
samen leren,  
samen doen.

Thema-avond ‘Na De Breul’
voor ouders van leerlingen havo-5

dinsdag 12 oktober 2021



Even voorstellen…

Stefan Schaap

Decaan havo

s.schaap@de-breul.nl

- Docent aardrijkskunde

- Coach havo-5

mailto:s.schaap@de-breul.nl


Programma

• Rol van ouders in keuzeproces

• Tips uit onderzoek en wetenschap

• Opties na havo 5 (mbo, hbo, AD, vwo, tussenjaar)

• Benodigde kennis om keuze te maken

• HACO / LOB in havo 5

• Financiën



Kiezen is een proces

Signaal! Bewustwording: weten dát je moet gaan kiezen

Oriënteren: wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik? 
(zelfbeeld)

Verkennen: wat is er allemaal mogelijk?

(beeld van de opleidingenmarkt)

Verdiepen: hoe zien de opleidingen eruit?
(beeld van de top-3)

Besluiten: wat kies ik?
(resultaat)



Rol van ouders in keuzeproces

Uit onderzoeken onder studenten blijkt:

Ouders zijn belangrijk geweest bij het maken van de 
studiekeuze.



Rol van ouders in keuzeproces



Rol van ouders in keuzeproces

• Structuur helpen aanbrengen: stappenplan maken

• Helpen met informatie verzamelen, aanmelden etc.

• Samen naar open dagen / open dag voorbereiden: 

‘welke vragen wil je beantwoord hebben na je 

bezoek?’

• In gesprekken: open vragen stellen



Rol van ouders in keuzeproces

• Voorbeeld geven: laten zien hoe je keuzes maakt / 

hebt gemaakt.

• Helpen met nadenken over lange-

termijnconsequenties

• Vinger aan de pols: worden er geen stappen van het 

keuzeproces overgeslagen?



Kiezen is een proces

Signaal! Bewustwording: weten dát je moet gaan kiezen

Oriënteren: wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik? 
(zelfbeeld)

Verkennen: wat is er allemaal mogelijk?

(beeld van de opleidingenmarkt)

Verdiepen: hoe zien de opleidingen eruit?
(beeld van de top-3)

Besluiten: wat kies ik?
(resultaat)



Signaal! Bewustwording: weten dát je moet gaan kiezen

Accepteren onzekerheid (valkuil: te snel kiezen)

Vrijuit onderzoeken (je hoeft het nog niet te 
weten!)

Vergelijkingen maken (vakken: plm 80% leuk?,     
vanuit eigen criteria, interesses, 

kwaliteiten)

Beslissen & uitvoeren

Fases in het proces



Tips uit onderzoek/wetenschap
The more options to choose from, the better?’

Paradox of choice, Barry Schwartz: 
“Why more is less”
vanaf 12:30
https://youtu.be/VO6XEQIsCoM?t=748

https://youtu.be/VO6XEQIsCoM?t=748


Paradox of choice



Wat leert ons dit?
• Keuzestress is luxe(-probleem): liever dat dan helemaal 

geen keuze.
• Schwartz: 

‘Secret to happiness = low expectations!’ 
è Perfecte keus bestaat niet!



Wat leert ons dit?

• Besef: geen enkele optie is perfect

• Spreekt zo’n 75% van de vakken uit het eerste jaar je 

aan? 

• Na een tegenvaller stoppen of even doorzetten?



Wat leert ons dit?

• Besef: geen enkele optie is perfect

• Spreekt zo’n 75% van de vakken uit het eerste jaar je 

aan? 

• Na een tegenvaller stoppen of even doorzetten?



Onderzoek ResearchNed



Onderzoek ResearchNed



Onderzoek ResearchNed



Onderzoek ResearchNed



Opties na havo-5

• Mbo

• Associate Degree

• Hbo 

• Vwo 

• Tussenjaar



Mbo



Mbo’s in de regio



Aanmelden bij mbo

• Vóór 1 april

• Bij opleiding zelf

• Intakegesprek / Studiekeuzeadvies

• Op volgorde van aanmelding; vol is vol. 



Associate degree

NOS, donderdag 7 oktober 2021 

è



Associate degree (Ad)

• Tweejarige zelfstandige opleiding die opleidt tot een 

wettelijk erkend diploma. 

• Niveau: tussen mbo en hbo in

• Na afloop: direct aan het werk of doorstuderen in het 

derde jaar van de gekoppelde bacheloropleiding. 

• https://www.studiekeuze123.nl/associate-degree

https://www.studiekeuze123.nl/associate-degree


Hbo

• Particulier of bekostigd

• Particulier: bv TIO, IVA, TMO, Schoevers

• hoger collegegeld

• vaak kleinere groepen

• hogere kwaliteit?

Verdiep je in de (bekostigde) alternatieven!



Hbo

Numerus fixus of ‘gewoon’

Numerus fixus (= decentrale selectie): 

• selectie (onderzoek op tijd de selectiecriteria)

• aanmelden uiterlijk 15 januari met een digID op 

www.studielink.nl

https://www.studiekeuze123.nl/selectie

https://www.studiekeuze123.nl/selectie


Numerus fixus

• Numerus fixus = decentrale selectie. Beperkt aantal plkken

en fixus-opleidingen selecteren al hun studenten.

• Aanmelden voor 15 januari via studielink met Dig-ID.

• Selectie op basis van minimaal 2 criteria (bv motivatiebrief & 

overgangscijfers).

• Aanmelden voor maximaal 2 fixusopleidingen (en 

fysiotherapie, verloskunde en mondzorgkunde: slechts 1 

locatie)



Numerus fixus HU



Numerus fixus: na 15 januari

• Selectiedag in feb/maart; uitslag = rankingnr.

(minder aanmeldingen dan plaatsen? Geen selectiedag, 

maar iedereen geplaatst. In dat geval wél verplichte 

deelname aan studiekeuzecheck)

• HU geeft voor 15 april ranking door aan Studielink

• Tussen 15 april en 31 augustus (afhankelijk van 

rankingnummer) stuurt Studielink toelatingsbewijs.

• Binnen 2 weken accepteren anders vervalt de aanmelding!





Tip!

Informatie van DUO, Dig-ID, 

Studielink, Hogeschool komt 

binnen via (junk)mail!



Hbo: overige opleidingen

Aanmelden (via Studielink met DigID) vóór 1 mei.
https://www.youtube.com/watch?v=qPhOTdtoUK8

Na aanmelding:
• Intake / matchingsdag / studiekeuzecheck
• Deelname studiekeuzecheck = verplicht (na 1 mei)
• Vraag op open dag naar de data!
• Uitslag à niet bindend advies

https://www.youtube.com/watch?v=qPhOTdtoUK8


Hbo: overige opleidingen

Schrijf in ieder geval altijd in voor een opleiding vóór 1 
mei!

Inschrijven voor 1 mei geeft studiegarantie voor een 
andere niet-selectieopleiding!



Hbo: aanmelden

• www.studielink.nl met een Dig-ID

• maximaal 4 opleidingen

• waarvan maximaal 2 numerus fixus-opleidingen 

(mondzorgkunde, fysiotherapie en verloskunde 

slechts op 1 instelling)

• numerus fixus: uiterlijk 15 januari

• overige opleidingen: uiterlijk 1 mei

http://www.studielink.nl/


Vwo

• Voorlichtingsmoment (21 december): verplicht voor 

leerlingen die willen doorstromen

• Daarna: aanmelden uiterlijk 10 maart met formulier 

bij decaan

• Daarna geen plaatsgarantie meer!

• Geen cijfernorm

• Wel nieuw vak oppakken (vraagt wellicht om actie 

tussen examens en vakantie!)



Tussenjaar

Havo-diploma is startkwalificatie; daarna geen leerplicht 

meer, ook niet als je nog geen 18 bent.

Internetbronnen:

• www.wilweg.nl

• www.nuffic.nl

Maak ook voor een tussenjaar een concreet plan!

http://www.wilweg.nl/
http://www.nuffic.nl/


Wat voor kennis is nodig?

1. Weten wat er te kiezen valt

2. Weten wat de verschillen zijn tussen de hogescholen

3. Zelfkennis



Wat voor kennis is nodig?

1. Weten wat er te kiezen valt

Alle opleidingen (mbo, hbo en wo) zijn te vinden op: 

• www.de-breulhv.dedecaan.net

Vanuit hier: “Keuzegids hbo” voor het vergelijken 

van hbo-opleidigen op verschillende instituten

• www.studiekeuze123.nl

Tip: vaar voor data voorlichtingen niet blind op 

studiekeuze123. Raadpleeg altijd de websites van de 

hogescholen!

http://www.de-breulhv.dedecaan.net/
http://www.studiekeuze123.nl/


Ga naar: https://www.studiekeuze123.nl/van-profiel-naar-studie

https://www.studiekeuze123.nl/van-profiel-naar-studie




Wat voor kennis is nodig?

2. Weten wat de verschillen zijn tussen de hogescholen

• Aantal lessen per week

• Verhouding hoor/werkcollege & groeps-/individueel werk

• Inhoud lesprogramma (welke vakken)

• etc. etc.











Via websites van opleidingen:

Inhoudelijke kennis over het studieprogramma:

• Raadpleeg de studiegids van de opleiding

• Lees de beschrijvingen van de vakken

• Zo’n 75% interessant? J



Een voorbeeld: 



Nog een voorbeeld:



Wat voor kennis is nodig?

3. Zelfkennis

Vragen als ‘wie ben je’ ‘wat wil je’, ‘wat zijn je kwaliteiten’ zijn 

wellicht moeilijk en abstract.

Maak ze kleiner en concreter, bijvoorbeeld:

• Wat zijn momenten waarop je energie krijgt?

• Wat zijn dingen waar je je aan stoort?



Wat voor kennis is nodig?

3. Zelfkennis

Relativering:

“Kiezen speelt zich niet alleen af in je hoofd maar vooral in de 

praktijk!”

Passende keuze kan pas worden gemaakt als er voldoende is 

onderzocht in de praktijk.



Open dagen

Hogeschool Utrecht (30 okt. – 12 nov.)

Online open dagen, online proefstuderen en virtuele tours

Vooralsnog geen fysieke bijeenkomsten



Open dagen

Hogeschool Arnhem-Nijmegen

Fysiek op de campus, maar ook online te volgen

Proefstuderen en meelopen ook op campus



Open dagen

Van Hall Larenstein, Velp (20 november)

Gewoon op locatie!



Open dagen

Hogeschool van Amsterdam

26 oktober: online open dag

30 oktober: open dag op locatie



Open dagen

Fontys (o.a. Tilburg, Eindhoven)

November: afwisselend programma online en op locatie



Keuzekenners
Contact leggen met een student



Financiering

• Tegemoetkoming studiekosten scholieren

• Studiefinanciering



Financiering

Tegemoetkoming studiekosten scholieren

• Vanaf kwartaal na 18e verjaardag

• Vraag op tijd aan op www.duo.nl

• Gift

• Basistoelage en eventueel aanvullend

• Vraag ook zorgtoeslag aan op www.toeslagen.nl

http://www.duo.nl/
http://www.toeslagen.nl/


Financiering

Studiefinancierin

g

Webinar van 

DUO is terug te 

bekijken!

https://channel.r

oyalcast.com/duo

/#!/duo/2021093

0_1

https://channel.royalcast.com/duo/


Handige websites
• duo.nl tegemoetkoming scholier; studiefinanciering

• digid.nl account voor Mijn Duo en Studielink

• studielink.nl voor de aanmelding van de studie

• studentenreisproduct.nl ov-chipkaart aanvragen

• studiekeuze123.nl/selectie alles over numerus fixus

• startstuderen.nl alles over studeren

http://www.duo.nl/
http://www.digid.nl/
http://www.studielink.nl/
http://www.studentenreisproduct.nl/
http://www.studiekeuze123.nl/selectie
http://www.startstuderen.nl/


Handige websites
• www.de-breulhv.dedecaan.net

• www.studeermeteenplan.nl

• www.studiekeuze123.nl/interessetesten

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

http://www.de-breulhv.dedecaan.net/
http://www.studeermeteenplan.nl/
http://www.studiekeuze123.nl/interessetesten
https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/


Extra begeleiding bij keuze
• www.intermijn.nl

• www.septemberadvies.nl

• www.studiematch.nl

• www.waterinkinstituut.nl

http://www.intermijn.nl/
http://www.septemberadvies.nl/
http://www.studiematch.nl/
http://www.waterinkinstituut.nl/


Extra begeleiding bij keuze
Langere trajecten voor in een tussenjaar

• Het studiekeuzetraject van de UvA / HvA

• Het ‘breekjaar’ (www.breekjaar.nl)

• In Termijn (www.intermijn.nl) 

https://www.hva.nl/praktisch/studiekiezers/hva-breed/studentenzaken/studiekeuzetrajecten-uva-hva/uva-hva-orientatiejaar.html
http://www.breekjaar.nl/
http://www.intermijn.nl/


Studiekeuzespecial BiOnd
https://www.biond.nu/publicaties/studi
ekeuzespecial

https://www.biond.nu/publicaties/studiekeuzespecial


Overzicht data

• 30 september (19:30): DUO webinar studiefinanciering

• Dinsdag 12 oktober: thema-avond “Na De Breul” voor ouders

• Dinsdag 21 december: voorlichting doorstroom H5>V5

• 15 januari: deadline inschrijven numerus fixus

• 1 mei: deadline aanmelden hoger onderwijs
Schrijf in ieder geval altijd in! Inschrijven voor 1 mei geeft studiegarantie voor niet-

selectie studie als je toch nog wil wisselen voor de start. Na 1 mei niet meer!

• Donderdag 10 maart: deadline aanmelden vwo op De Breul



Contact

• In eerste instantie het liefst: contact met de leerling zelf: 

havo-kamer (162), bericht via Teams/mail.

• Uiteraard ook open voor vragen van ouders:

s.schaap@de-breul.nl

mailto:s.schaap@de-breul.nl

