
‘Na De Breul’

Het vwo-diploma als afsluiting en startbewijs

Loopbaanontwikkeling: nieuwe kansen, maar wel veel…

Studie (wat/waar/hoe daar) of tussenjaar (wat/ waar)?

Hoe kan ik als ouder mijn kind begeleiden bij het maken van deze keuze?



Start in vwo-6 komende donderdag
Roeien als metafoor, in en om de boot, op weg naar…



Vertaling in tips:  
Wat ligt er achter je?
Relevante ervaringen (portfolio Dedecaan.net?), maak een CV
Wie is er al geweest waar jij wilt zijn?
Ga in gesprek met “ervaringsdeskundigen” (tussenjaar/studie/beroep)
Keuzekenners DDN, online voorlichtingsactiviteiten, werkvloer (extra aandacht!)
à Uw eigen netwerk? J
Wie staan er aan de kant?
Ouders, familie, vrienden, coach, vakdocenten, collega’s, teamgenoten, etc.
Wordt ook concreet als tip gegeven donderdag n.a.v. Kwaliteitenspel
Wie kan jou coachen?
Wie kan de verbinding leggen tussen wat achter én voor je ligt?
Coach, decaan, studieadviseur van de opleiding, externe keuzebegeleiding



Intern kompas? 



Begeleiding in vwo-6

üLOB Opstartdag
Voorlichting van de decaan plus een workshop met de coach
üVervolg met de coach, soms ook met mij 
üThema-voorlichtingen in het najaar, samen met vwo-5
üSectorvoorlichtingen in het voorjaar, samen met vwo-4 en vwo-5
We proberen tegemoet te komen aan wensen die al aangegeven zijn
üTussenbalans en vinger aan de pols: wie gaat er voor decentrale selectie?
Halverwege december, deadline aanmelden 15 januari
üLesbrief van DUO (Studievoorschot)
üWorkshop voor laat-beslissers (februari)



Keuzes maken… 

Paradox of choice (Barry Schwartz, 2004)



De winkel die het hoger onderwijs heet:

WO

bachelorstudies 437

masterrichtingen 877

à Studiekeuze123

HBO

bachelorstudies 1173 

masterrichtingen 353

AD‘s 311



Wat er gebeurt (conclusie):

• Hoeveelheid werkt verlammend
(door de bomen het bos niet meer zien)
• Minder tevreden met keuze
(gras toch groener aan de overkant)
• Angst iets over het hoofd te zien
(nog niet durven kiezen)
• Hoge verwachtingen
(keuze moet perfect zijn)

Less is more…



Onderzoek naar keuzestress
• Keuze moet in een keer goed zijn
• Keuze is “alles bepalend” voor de rest van mijn leven
• Wat past precies bij wat ik kan?
• Baangarantie weer een belangrijk argument 
• Stress over financiën door Studievoorschot
• Zorg over beschikbare kamers en huurprijzen

Wegnemen stress en twijfel: 
analyseren (wat en waarom) à relativeren (waar mogelijk)

Scholierenplatform



Wanneer grote kans op passende keuze?

• Van Studiesucces naar Studentsucces
• Binding met de opleiding (inhoud en omgeving)
Ontstaat door persoonlijk contact en ervaren, je moet er dus heen
• Studie past bij eigen interesse
Twee nieuwe promotieonderzoeken 
• Studie sluit aan bij verwachtingen (vervolg loopbaan)
• Studie (en omgeving) past bij capaciteiten (uitdaging versus beloning)
• Duidelijk baanperspectief versus breed perspectief (hbo/wo/sector)

Minder succesvol:
Baan, salaris, statusà verschilt ook weer per sector!



Hulp van de onderzoeker
ResearchNed, twee onderzoeken:

Vroeg, veel en gevarieerd (LOB)
Belang van binding en er samen voor gaan (studiekeuzecheck)

De filosoof:
Foute keuze bestaat niet, goed ook niet, belang terminologie: liever ‘passende keuze’

Maarten Vansteenkiste, ‘Vitamines voor groei’ (A, B en C)
Autonomie, Binding en Competentie

Promotieonderzoek RUG (korte termijn versus lange)
Wat zou je morgen willen doen?

Belang van interesse (UU, twee promotieonderzoeken)
“Succes” nauwelijks te voorspellen… uitzondering: studie-inzet (EUR, onderzoek naar selectie)

En cijfers? Alleen de hele hoge en hele lage…
Promotieonderzoeken naar zin van selectie (UU)

Vooral zin als er geselecteerd wordt op dát wat je moet doen
Data-onderzoek VU (tweede-keuze-studies)

Switchen kan zinvol zijn



Wet- en regelgeving: Kwaliteit in verscheidenheid

ØUiterste aanmelddatum 1 mei 
ØOp tijd aangemeld: toelatingsrecht HO (hoger onderwijs)
Mits voldaan aan vooropleidingseisen en evt. selectie
ØEn ook: recht op Studiekeuzecheck (ook wel matching genoemd)
ØRoute Hbo-P à Universiteit: geen recht, instelling bepaalt
ØVerkort/speciaal traject voor vwo-leerling in hbo (kan interessant zijn)
ØMeer honourstrajecten, soms wel pas na eerste jaar
ØSelectie voor masterrichtingen, niet meer een automatische aansluiting
ØLoting bij numerus fixus à decentrale selectie 
Uiterste aanmelddatum 15 januari





HBO WO
Biologie en 

Medisch Laboratoriumonderzoek
Forensisch Onderzoek

Huidtherapie
Kunst en Economie

Medisch Beeldvormende en
Radiotherapeutische Technieken

Medische Hulpverlening
Mondzorgkunde

Opleiding tot Fysiotherapeut
Opleiding tot verpleegkundige
Opleiding voor Ergotherapie

Optometrie
Psychomotorische Therapie en

Bewegingsagogie
Tandprothetiek

Toegepaste psychologie
Vastgoed en Makelaardij

Verloskunde

Artificial Intelligence (RU)
Biologie (RUG)

Biology (RU)
Biomedical Sciences (VU)

Biomedische Technologie (RUG)
Biomedische Wetenschappen (alle vier)

Bouwkunde (TUD en TUE)
Business Administration (UvA)

Criminologie (EUR en VU)
Diergeneeskunde (UU)

Farmacie (UU)
Geneeskunde (alle acht)
Industrial Design (TUE)

Industrieel Ontwerpen (TUD)
Informatica (RUG)

International Business (RUG en MU)
International Business Administration (EUR)

Internationale Betrekkingen en
Internationale Organisatie (RUG)

Klinische Technologie (TUD, EUR en UL)
Kunstmatige Intelligentie (RUG)

Lucht- en Ruimtevaarttechniek (TUD)
Nanobiologie (TUD en EUR)

Politicologie (UL)
Psychobiologie (UvA)

Psychologie (alle acht)
Tandheelkunde (alle vier)

Technical Computer Sciences (UT)
Technische Informatica (TUD en TUE)

Werktuigbouwkunde (TUE)
Zorg, gezondheid en Samenleving (UU)



Numerus fixus (en dus decentrale selectie)
üAanmelden voor 15 januari
üSelectieprocedures verschillen, instelling bepaalt
üMinimaal twee criteria waarvan een cognitief (lees: cijfer) mag zijn
üCijferlijst: SE-lijst op 15 januari, cijfers op 1 decimale
üSluiproutes HO (vb. geneeskunde EUR en VU)
üVoorjaarsvakantie voor selectie-actviteiten?
üUitslag uiterlijk 15 april
üRanking binnen NF: plaats bevestigen binnen twee weken
üRanking niet binnen NF: voor 1 mei andere keuze
üRanking blijft doorlopen, ook na CSE-uitslag
üCommunicatie via de site van Studiekeuze123
‘Numerus’ niet gehaald? Aanmelding vanaf 1 mei open voor iedereen!



Aanmelden bij Studielink:

• Je mag je voor vier studies bij Studielink aanmelden
• Hierbij maximaal twee NF-studies aanmelden
Twee maal dezelfde studie bij verschillende instellingen óf 
Twee maal andere NF-studie bij de dezelfde of andere instelling
• Uitgezonderd “grote vijf”:
Geneeskunde en tandheelkunde (wo) 
Fysiotherapie, mondzorgkunde en verloskunde (hbo)
Niet tweemaal dezelfde, wel combinatie van twee



Studiekeuzecheck

• Doel: laatste controle studiekeuze
• Recht kan ook plicht zijn (deelname verplicht)
Voorbeeld UU, houd de mail in de gaten!
• Opleiding bepaalt de invulling
Online vragenlijst, gesprek, casus, proefstudeerdag, matchingsweek
• Recht op advies, advies echter niet bindend
Bij aanmelding na 1 mei mag dit wel…
• Uitkomst negatief: nieuwe studiekeuzecheck bij andere studie of instelling
• Vaak drie rondes (maart, juni en augustus)
• Data bekendgemaakt via de site van de instelling of via de mail na aanmelding

à Let op bij planning examenreis!



Altijd iets voor de poort
Selectie: 

Instelling bepaalt aanmelddatum (early bird?) en procedure (eisen achteraf?), deelnemen 
zo vaak je wilt

Decentrale selectie, NF: 

voor 15 januari aanmelden bij Studielink bij maximaal 2 NF-studies, instelling bepaalt 
procedure, 15 april uitslag (ranking)

Studie zonder selectie: 

voor 1 mei aanmelden  bij Studielink, toelatingsrecht hoger onderwijs plús recht op 
studiekeuzecheck

Nog wel even je diploma halen ;)



Tussenjaar:

• Wat is het doel?
• Liever niet zonder plan!
Tip: Tussenjaarkenniscentrum (online informatieavond 1 november)
Denk aan:
• Reizen in het buitenland, zelfstandig of georganiseerd…
Travel Active, Kilroy, Activity International…
• Studeren in het buitenland, zelfstandig of georganiseerd
EF (Education First), Study Abroad, Inter Language…
• Au Pair, taal leren, ook weer meerdere organisaties…

Of misschien een oriëntatiejaar (Vrije Hogeschool, UvA/HvA, Intermijn)?



Financiën

18 in vwo-6 Studievoorschot



18 in vwo-6

• Kinderbijslag vervalt
• TSS (tegemoetkoming studiekosten scholieren)
Gaat in op de eerste dag van het kwartaal na de 18de verjaardag
• Dus 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober
• Overgangsregeling VOàHO

Anders: vanaf 1 september “stufi” (voorschot) plus reisproduct



Het Studievoorschot   
• Basisbeurs (prestatiebeurs) vervallen in HO (schooljaar 2015/2016)

Prestatie was: een diploma binnen 10 jaar
• Vervangen door: Studievoorschot (=lening )

Basistoelage: lening onder gunstige voorwaarden, qua rente en voorwaarden
• Aanvullende beurs is gebleven

Aanvullende toelage, inkomensafhankelijk mét prestatieformule
• Studentenreisrecht (OV-kortingskaart) blijft gehandhaafd

Ook met prestatieformule 
• Eerste jaar studeren: halvering collegegeld
• Info en communicatie via DUO
• Politiek issue… (net als BSA overigens)

Tip: tweede webinar in het voorjaar, lesbrief voor leerlingen, link naar rekenhulp





Tip: Studiekeuzespecial BiOND





Handige sites

1. Studiekeuze123: initiatief van de overheid, geeft alle info over 
opleidingen, mogelijkheid om testen te doen. Overzicht NF-studies 
en vooropleidingseisen. Communicatie over ranking na decentrale 
selectie

2. Duo: studiefinanciering (Studievoorschot)
3. Wilweg of Nuffic: informatie over studeren in het buitenland (met 

ook de ‘Beursopener’ voor het aanvragen van een studiebeurs)
4. Studielink: plek om aan te melden

Niet vergeten: DigiD



HANDIGE LINKS:
Speciale pagina voor ouders op Studiekeuze123
https://www.studiekeuze123.nl/wat-ga-jij-kiezen/ouders
Algemene informatie over het hoger onderwijs
https://oudersenonderwijs.nl/kennisbank/schoolkeuze/vervolgonderwijs/studiekeuze-hbo-
en-universiteit/
Informatie voor ouders van Hermien Miltenburg (WUR)
https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/faq-studiekeuzekind/
Facebookpagina ‘Ouders en Studie’
https://www.uva.nl/content/evenementen/voorlichtingsevenementen/2020/11/voorlichtin
g-voor-ouders.html?origin=ZZ0BiY8OT6KC9hZEWdubqw
Informatie over tussenjaar met gratis eGids
https://www.tussenjaarkenniscentrum.nl/gids-studiesucces-en-tussenjaar/
Rekenhulp DUO
https://duo.nl/particulier/footer/service/rekenhulpen/rekenhulp-berekenen-
studiefinanciering.jsp
Informatie over financiële ondersteuning van studenten van het Nibud
https://www.nibud.nl/consumenten/studiekosten-bijdragen-als-ouder/

https://www.studiekeuze123.nl/wat-ga-jij-kiezen/ouders
https://oudersenonderwijs.nl/kennisbank/schoolkeuze/vervolgonderwijs/studiekeuze-hbo-en-universiteit/
https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/faq-studiekeuzekind/
https://www.uva.nl/content/evenementen/voorlichtingsevenementen/2020/11/voorlichting-voor-ouders.html?origin=ZZ0BiY8OT6KC9hZEWdubqw
https://www.tussenjaarkenniscentrum.nl/gids-studiesucces-en-tussenjaar/
https://duo.nl/particulier/footer/service/rekenhulpen/rekenhulp-berekenen-studiefinanciering.jsp
https://www.nibud.nl/consumenten/studiekosten-bijdragen-als-ouder/

