
•Programma studiekeuzeavond leerjaar 5 & 6
• 19.15 uur: inloop

• 19.25 uur: verdeling over drie groepen

In drie rondes: Centrale presentatie, Hyperion Interview, studiemarkt

• 19.30 uur Start ronde 1

• 20.15 uur Start ronde 2

• 21.00 uur Start ronde 3

• 21.45-22.00 uur individuele vragen



Programma:
- Welkom

- Kiezen van een studie
- Fixus opleiding
- Studiekeuzecheck
- Studiefinanciering
- Huisvesting



Kiezen hoe doe je dat?

Basis voor werk, carrière en 
inkomen. 

Je moet het zelf doen, maar 
hoe?



• Stapsgewijs op weg naar jouw 
studie.

Stap 1 Begin bij jezelf
Stap 2 Oriënteren en verkennen
Stap 3 Verdiepen
Stap 4 Beslissen



Stap 1 Begin bij jezelf.
- Wat vind je leuk?

- Welke vakken vind je leuk?
- Wat vind je belangrijk?
- Waar ben je goed in?
- Wat vind je waardevol in het leven?
- Waar geniet je van?



Stap 2 Oriënteren en verkennen
- bezoek open dagen.
- praat met ouders en vrienden
- praat met docenten, mentor, decaan
- onderzoek internet, websites van 
universiteit of hogeschool, 
www.studiekeuze123.nl
www.startstuderen.nl
www.qompas.nl
www.wilweg.nl

http://www.studiekeuze123.nl/
http://www.startstuderen.nl/
http://www.qompas.nl/
http://www.wilweg.nl/


Stap 2 Oriënteren en verkennen
Ga op zoek naar goede informatie over 
studiekeuze.
Bijvoorbeeld: 

checklist HvA studiekeuze

of

UvA Hoe kies je een studie

http://www.hva.nl/praktisch/studiekiezers/hva-breed/communicatie/checklist-studiekeuze/checklist-studiekeuze.html?origin=gbS4rg%2FDTZuxQ6lGVF%2BN1A
http://www.uva.nl/onderwijs/bachelor/hoe-kies-je-een-studie/studie-kiezen.html


Stap 2 Open Dagen vragen stellen
- Hoeveel college-uren of contacturen heb je per 
week
- Werk je veel samen?
- Hoe groot zijn de groepen?
- Hoe is het contact met de docenten?
- Hoeveel uur per week moet je gemiddeld 
studeren?
- Hoeveel studenten zitten er in het eerste jaar?
- Hoeveel studenten vallen uit?
- Stoppen ze omdat de studie te zwaar is of om 
andere redenen?



Vragen stellen deel2
- Zijn er bepaalde struikelvakken die lastig zijn?
- Heb je tips om die wel te halen?
- Hoe ziet het bindend advies eruit?
- Stoppen studenten omdat de studie te zwaar is 
of om andere redenen?
- Hoe wordt er getoetst? Veel tentamens of ook 
andere opdrachten?
- Waarin verschilt deze opleiding van dezelfde 
opleiding in andere plaatsen? 
- In welke beroepen komen de meeste studenten 
terecht?
- Hoe ziet de decentrale selectie er uit? 



Stap 3 Verdiepen
- Selecteer een aantal opleidingen.
- Bekijk studieprogramma’s
- Ga proefstuderen
- Bezoek meeloopdagen.
- Staar je niet blind op één studie.



Stap 4 Beslissen.
- Schrijf je in via Studielink.
- Vraag dus een DigID aan
- inschrijving: Studiekeuzecheck of      
decentrale selectie.



HBO of Universiteit? 
- Kenmerken HBO: 
leren voor beroep, duidelijk beroepsbeeld, 
praktischer, kennis toepassen, vaardigheden 
en beroepshouding, leerstof gespreid, 
persoonlijke begeleiding, lessen in 
klasverband, opgeleid voor een beroep



HBO of Universiteit? 
- Kenmerken WO: 
leren onderzoek te doen, onduidelijk 
beroepsbeeld, theoretischer, nieuwe kennis 
ontdekken, veel verdieping,  onderzoeks-
vaardigheden, hoog tempo, minder controle, 
colleges, opgeleid voor een functie



Aanmelden:
- Vraag DigiD met SMS functie aan! Dit 
duurt enige dagen.
- Ga naar www.studielink.nl en meld je aan:

- voor 15 januari voor een fixusstudie
- voor 1 mei overige studies

- Na inschrijving krijg je informatie van de 
instelling.

http://www.studielink.nl/


Vanaf studiejaar 2017-2018 is de centrale loting door 
DUO voor opleidingen met een Numerus Fixus 
afgeschaft.

Vanaf studiejaar 2017-2018 selecteren opleidingen met 
een NF de aankomende studenten.

Wat betekent dit voor de aankomend studenten? 



Welke studie fixusstudie?
Zijn nu nog niet definitief (per 1-12).
Aantal keren inschrijven verschilt
Overzicht op: 
Numerus Fixus 

https://www.studiekeuze123.nl/numerus-fixus/pdf/2023-2024


Aanmelden uiterlijk 14 januari 2023 om 23:59 uur

Daarna systeem op slot

Als er minder aanmeldingen zijn dan plaatsen, vervalt 
selectie en heeft de student recht op studiekeuzecheck.



Aankomend studenten kunnen zich voor 2 NF opleidingen 
aanmelden. 
Dat mogen ook 2 dezelfde opleidingen zijn (bij verschillende 
instellingen). 
Met uitzondering van:

Geneeskunde, 
Tandheelkunde
Mondzorgkunde
Fysiotherapie.
Maar Geneeskunde en Tandheelkunde mag wel



Selectiedagen vinden bij de meeste fixusopleidingen plaats in 
de maanden februari en maart (zie website instelling en 
studie).
Dit verschilt per instelling en per studie! Ga daar dus zelf naar 
op zoek!!!
Bijvoorbeeld:

Hogeschool van Amsterdam
Universiteit van Amsterdam

http://www.hva.nl/praktisch/studiekiezers/hva-breed/communicatie/selectie/selectie.html?origin=gbS4rg%2FDTZuxQ6lGVF%2BN1A
http://www.uva.nl/onderwijs/bachelor/inschrijven/toelating/loting-en-selectiestudies/loting-en-selectie.html


Selectiecriteria verschillen per opleiding en studie.
Moeten er minimaal 2  (en niet uitsluitend cognitief) zijn:
Criteria  kunnen zijn: (dus niet volledig)
•kandidaten die in 2021-2022 in VWO 5 zaten leveren SE 
cijferlijst in met peildatum 13 januari 2023 (dus cijfers t/m 12 
januari 2023).
•alle overige kandidaten: eigen keuze universiteit.
Motivatie,  Kennistest
Extra activiteiten (opschrijven via www.qompas.nl)
Bezoek voorlichtingsdagen, Meeloopdagen, Proefstuderen
Gesprek en test in praktijksituaties met acteurs.

http://www.qompas.nl/


Elke deelnemer krijgt op 15 april 2023 een rangnummer (via 
Studielink).

Valt het rangnummer binnen de capaciteit van de opleiding? 
Zo ja: dan krijgt de deelnemer een plaats aangeboden via 
studielink. Deze moet je binnen 2 weken accepteren!
Zo nee: Aanmelden voor een andere studie (voor 1 mei!). 
‘Maar’ er bestaat een kans dat alsnog een plaats wordt 
aangeboden!
(want andere kandidaat kan zakken, terugtrekken, etc)



Studiekeuzecheck

Alle hoger onderwijsinstellingen in Amsterdam verplicht.
Niet meegedaan? → Niet plaatsbaar!
Recht van een student.
Meestal kost dit ca. 28 uur. 
Bestaat vaak uit dictaat lezen, college volgen, kennismaken met 
faculteit en medestudenten en een test.
Onvoldoende behaald? Je mag wel studeren! Of opnieuw 
oriënteren!



Studiekeuzecheck



Studeren in het buitenland

Ook voor de niet-avonturiers!
Hoogtepunt van de opleiding. 
• Op je zelf aangewezen, veel vrienden uit 

buitenland leren kennen
• www.wilweg.nl
• De BuitenlandBeurs op 25 en 26 november in de 

Jaarbeurs in Utrecht. Daar vind je alle informatie 
over buitenlandse studieavonturen onder één dak. 

http://www.wilweg.nl/
https://www.buitenlandbeurs.nl/nl


Daarnaast een reisproduct 
Meer informatie over studiefinanciering?

Studiefinanciering   (leenstelsel): 
Lening € 513,83

Aanvullende beurs € 419,04

Collegegeldkrediet € 184,08

Totaal
€ 1116,95

https://duo.nl/particulier/studiefinanciering/bedragen.jsp


Studiefinanciering   (leenstelsel): 
- Tijdens de opleiding wordt alles als lening gezien.
- Slaag je voor opleiding wordt aanvullende beurs en       
reisproduct kwijt gescholden (als je binnen 10 jaar diploma 
haalt) . 
- De studentenlening en collegegeldkrediet moet je 
terugbetalen. Duurt max. 35 jaar   
Afhankelijk van inkomen en je betaalt boven het minimum-
loon 4%  van het extra inkomen terug.
- aanvragen via www.mijnduo.nl met DigiD (met SMS)

http://www.mijnduo.nl/


Studiefinanciering

Maak een begroting hoeveel geld je je studie kost:

kijk bijvoorbeeld op www.financieelstudieplan.nl

http://www.financieelstudieplan.nl/


Huisvesting:
Thuiswonen
Voordelen: 

- kan gezellig zijn
- goedkoop (weinig schuld opbouw)
- reizen is gratis met ov
- je houdt sociale contacten thuis
- minder stressvol



Huisvesting:
Op kamers:  
Voordelen: 

- kan gezellig zijn
- scheelt reistijd 
- je krijgt nieuwe sociale contacten
- zelfstandig
- onafhankelijk



Huisvesting:
Op kamers:  
Hoe een kamer te huren?
Schrijf je in bij DUWO kan al 
vanaf 16 jaar! Kost €35,00 en is 8 jaar geldig
Tip: doe dat nu al, wacht niet tot je gaat studeren. 
Of zoek via advertenties, familie, makelaars,       
vrienden, studentenverenigingen etc. 

https://www.room.nl/inschrijven/inschrijven/


Niet studeren maar een tussenjaar?
- Verbeteren aan profiel voor decentrale selectie.
- Ga niet een heel jaar onder je niveau werken.
- Ga ook vrijwilligerswerk doen. (bijvoorbeeld in je mogelijke  

studierichting.
- Houdt de focus op studiekeuze.
- Oriënteer je breed op je studiekeuze. 
- Maak concrete plannen.  
- Geniet van de ruimte die je jezelf geeft om na te denken.
- 1 op de 3 jongeren kiest een andere studie na het tussenjaar.



Dank voor de aandacht!

Vragen: 
Machiel: decaan@hyperionlyceum.vova.nl
Rosanne:  r.kofman@hyperionlyceum.vova.nl


