
EEN STUDIE KIEZEN - PRAKTISCHE ZAKEN
VOORLICHTING VOOR OUDERS – 22 NOVEMBER 2022 - 19.30-20.30 UUR
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WELKOM!

Hoe vraagt mijn kind 

studiefinanciering 

aan?

Mijn kind wil met een 

vwo-diploma naar het 

hbo, is dat niet zonde?

Wanneer is mijn kind definitief 

ingeschreven bij de opleiding?

Is er begeleiding als mijn 

kind de start in het hoger 

onderwijs lastig vindt?

Wat kost het 
als je kind gaat 
studeren?



POLL: WIE VAN U KIJKT VANAVOND SAMEN MET 
UW KIND?
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POLL: HOE IS HET MET U? 

4
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ONDERWERPEN

➢ Overstap naar het hoger onderwijs

➢ Toelating

➢ Inschrijven

➢ Deelname aan een selectie of 

studiekeuzecheck / matching

➢ Studentbegeleiding

➢ Studentenleven

➢ Studiekosten en studiefinanciering
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OVERSTAP NAAR HET HOGER ONDERWIJS

Wat verandert?

► Van huis naar hotel

► Rol ouders & kind

► Leven van je kind als student

Wat wordt er van je kind verwacht?

► Durven vragen

► Zelfstandigheid 

► Eigen verantwoordelijkheid 

► Eigen initiatief

Wat wordt er van jou als ouder verwacht?

► Náást je kind staan

► Luisteren

► Helpen de weg te zoeken
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OVERSTAP NAAR HET HOGER ONDERWIJS
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POLL: WAT DOET UW KIND NU?



9

TOELATING
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SPECIFIEKE TOELATINGSEISEN

❑ Profiel en/of verplichte vakken

❑ Numerus Fixus opleidingen

❑ Aanvullende eisen

bv. sportopleiding, kunstopleiding, 

PABO, Engelstalige opleidingen

❑ Mbo-4: niet altijd specifieke eisen, kijk wel naar de aansluiting! 
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VERSCHIL HBO - UNIVERSITEIT
HBO UNIVERSITEIT

Bachelor 4 jaar (240 ECTS) + evt. master Bachelor 3 jaar (180 ECTS) + 1 of 2 jaar master 

Hoe? Waarom?

Theorie verbinden met praktijk Nadruk op theorie

Kennis gebruiken om te verbeteren wat al 

bestaat

Kennis ontwikkelen om iets te ontwerpen wat er nog 

niet is

Veel samenwerken (projectgroepen) Veel kennis opdoen (lezen, hoorcolleges, 

onderzoek) 

Grote hoeveelheid studiestof, gespreid 

behandeld

In korte tijd veel (Engelstalige) studiestof

Veel verplichte stage Stage mogelijk, bv. in de minor
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EEN OPLEIDING GEKOZEN  …. EN DAN?

Inschrijven
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INSCHRIJVEN

1. Check de Toelatingseisen

2. Check de Inschrijfdeadline (meestal 15 januari of 1 mei)

3. Schrijf je in via Studielink (DigiD!)

4. Neem deel aan de selectie of matching/studiekeuzecheck

5. Regel de betaling van het collegegeld

hva.nl/inschrijven

uva.nl/inschrijven

digid.nl

studielink.nl

http://www.hva.nl/inschrijven
http://www.uva.nl/inschrijven
http://www.studielink.nl/
http://www.studielink.nl/


SELECTIE
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Stappenplan

* Check de inschrijfdeadline! UvA opleiding Liberal Arts & Sciences heeft 1 februari

als deadline en voor Politics, Psychology, Law and Economics (PPLE) is dit 1 maart. 

Plaats aangeboden?

Ja → binnen 2 weken je plaats verzilveren

Nee → wacht je plaats af, schrijf je in voor Plan B (+SKC)

Wat Wanneer

Deadline inschrijving selectieopleidingen 15 januari*

Selectiedagen januari - maart

Uitslag selectie & rangnummer 15 april

Aanbod plaatsen vanaf 15 april
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STUDIEKEUZECHECK/MATCHING 
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WAT KUN JE ALS OUDER DOEN?
Communicatie loopt via de student, NIET met ouders

➢ Meekijken (met toestemming) bij:

- praktische zaken als: aanvraag DigiD, inschrijven in Studielink

- checken toelatingseisen en inschrijfdeadline

- e-mails, bv. over studiekeuzecheck/matching/selectie, betaling collegegeld

➢ In gesprek blijven. Bijvoorbeeld over:

- de ervaring van de studiekeuzecheck/matching/selectie: past deze bij je verwachtingen?

- een plan B: andere studie/invulling tussenjaar? 
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STUDENTBEGELEIDING &
STUDEREN MET FUNCTIEBEPERKING

Contactpersonen
Mentor/studieloopbaanbegeleider (SLB’er)
Studentendecaan/studieadviseur 
Studentenpsycholoog

Voorzieningen/ondersteuning
- Google ‘studeren met functiebeperking + naam instelling’ 
- Of maak een afspraak met een studentendecaan 
hva.nl/studentendecaan
uva.nl/studentenservices

Trainingen – online of live
Student Info HvA
Trainingen, workshops UvA

http://www.hva.nl/studentendecaan
http://www.uva.nl/studentenservices
https://www.hva.nl/praktisch/algemeen/etalage/hulp-en-begeleiding/hulp-en-begeleiding.html
https://student.uva.nl/onderwerpen/trainingen-workshops-voorlichtingen-en-groepen
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STUDENTENLEVEN

➢ Studievereniging/studentenvereniging

➢ Studentenplatforms

➢ Introductie

➢ Faciliteiten zoals: 

sport (USC), cultuur (CREA), 

Floor (HvA) / Room for discussion (UvA) 
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WAT KOST STUDEREN

Collegegeld

Overige kosten opleiding

Levensonderhoud
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WELKE INKOMSTEN HEB JE? 

Studiefinanciering

Zorgtoeslag

Bijdrage ouders

Inkomen uit werk

Evt. huurtoeslag
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STUDIEFINANCIERING (1)

DUO

Dienst Uitvoering Onderwijs

duo.nl / mijnduo.nl

Basisbeurs terug per 2023-2024? 

Check het nieuws.

http://www.duo.nl/
http://www.mijnduo.nl/


22

STUDIEFINANCIERING (2)

Studentenreisproduct - niet verplicht

► OV-abonnement: gratis reizen in het 

weekend of door de week. 

Basisbeurs? NNB

► Uitwonend hoger dan thuiswonend 

Aanvullende beurs? NNB

► Afhankelijk van inkomen ouders

Lening

► Let op: hier betaal je rente over!

Collegegeldkrediet

► Lening om collegegeld te betalen, met rente

duo.nl

http://www.duo.nl/
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HANDIGE WEBSITES

Inschrijven
hva.nl/inschrijven
uva.nl/inschrijven

Selectie
studiekeuze123.nl/selectie

Studiefinanciering
duo.nl
Rekenhulp
Webinar

Studiekosten
nibud.nl/onderwerpen/kinderen-en-jongeren/studeren
studeermeteenplan.nl

Studielink
studielink.nl

Studeren: wat moet uw kind regelen
rijksoverheid.nl/onderwerpen/hoger-onderwijs/vraag-en-
antwoord/checklist-studeren

Voorzieningen, aanpassingen, regelingen
hogeronderwijstoegankelijk.nl

Vragen?
hva.nl/contact
uva.nl/contact

http://www.hva.nl/contact
http://www.uva.nl/contact
http://www.studiekeuze123.nl/selectie
http://www.duo.nl/rekenhulp
https://www.nibud.nl/onderwerpen/kinderen-en-jongeren/studeren/
http://www.studeermeteenplan.nl/
http://www.studielink.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hoger-onderwijs/vraag-en-antwoord/checklist-studeren
http://www.hogeronderwijstoegankelijk.nl/
http://www.hva.nl/inschrijven
http://www.uva.nl/inschrijven
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LAATSTE TIP



25

VRAGEN?
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DANK VOOR HET LUISTEREN 
EN SUCCES MET DE STUDIEKEUZE VAN 

UW KIND!


