
Welke informatie krijgt u?

- Aanmelden studie hoger onderwijs HBO en WO.

- Tijdspad

- Financiering studie

- Tips

- Handelingsdeel LOB

- Studeren en dan?





Aanmelding studie.

Hoe werkt dat?

1. Numerus Fixus studies (NF-studies).

2. Studies met een eigen selectie, 
Hogere Hotelschool, kunstacademies (voortraject optie), 
ALO, Pabo (www.goedvoorbereidnaardepabo.nl), logopedie.

3. Studies met studiekeuzecheck, werktuigbouwkunde, 
social studies, rechten, verpleegkunde.

http://www.goedvoorbereidnaardepabo.nl/


Bij Numerus Fixus (NF) studies:

 selectie studies (op cijfers/kennis en motivatie/zelfkennis).
 iedere studie en opleidingsinstituut eigen eisen, check website.
 je mag voor 2 NF studies aanmelden.
 Uitzondering:

WO 2x geneeskunde, 2x tandheelkunde en 
HBO 2x  fysiotherapie en 2x mondzorgkunde en 2x verloskunde

 voor 15 januari 2021 aangemeld zijn voor studie!
 uitslag selectie op 15 april 2021.
 cijfers examenjaar belangrijk. Januari 2021 peildatum.
 selectie kan geld kosten.





Aanmeldprocedure overige studies

 Studies met eigen selectie:
Voorbeeld: hogere hotelschool, kunstacademie, ALO.
Procedure en tijdspad op website school.

 Studies zonder selectie voor 1 mei 2021:
Voorbeeld: electrotechniek, rechten, social studies.
Studiekeuzecheck, matching. 
Je kunt nooit afgewezen worden.
Wel deelnemen en afronden.
 Aanmelden MBO studie voor 1 april 2021, via website ROC.

 Aanmelden VWO  rond maart 2021, bij decaan.



Aanmelden HBO en WO:

 Via www.studielink.nl.
 Maximaal 4 studies.
 Je kunt wijzigen/veranderen.
 Studielink is leidend tijdens aanmeldprocedure.
 Mail in de goed in de gaten houden!



Tijdspad tot het examen (ongeveer 30 weken).

 Tot december 2020: meelopen studie/ proefstuderen, eventueel open dag. 
Dat kan nu alleen online.

 Uiterlijk december 2020: aanvragen Digid met SMS functie

 Voor 15 januari 2021: aanmelden studies met een selectie (Numerus Fixus)

 15 april 2021: uitslag selectie studies

 Voor 1 mei 2021: aanmelden studies zonder selectie maar met een 
studiekeuzecheck of matching.

 Voor 1 april 2021 aanmelden voor een MBO studie.
 Rond maart 2021 havo leerling aanmelden voor VWO op PAX.



Wat kost studeren?

 Aanvullende beurs afhankelijk van inkomen ouders.
 Rekenmodule DUO website.
 Uitwonend student ong. 1100 euro.
 Thuiswonend student ong. 650 euro.
 Lenen is mogelijk.

 18 jaar op VO, dan tegemoetkoming studiekosten 
aanvragen.

 DUO webinar was op 1 oktober a.s. Zie www.duo.nl

http://www.duo.nl/


Voorbeeld rekenmodule DUO uitgaven

Collegegeld 170

Studiekosten / boeken 58

 Zorgverzekering 106 

Vervoer 63

Ontspanning, uitgaan, sport 146

Kleding, schoenen 47

 Telefoon 26

Boodschappen 181

Huur 417
1214 euro per maand 



 Plan direct open dagen of 
meeloopdagen/proefstuderen, nu online.

 Websites van HBO en WO instellingen 
zijn super informatief. Veel inhoudelijke 
informatie, maar ook filmpjes over 
studies en chatmogelijkheden.

 Maak alvast een berekening van kosten 
via rekenmodule.

 Meld voor meerdere studies aan in 
verschillende plaatsen.

 Wees niet bang om te lenen.



• 3 activiteiten in het examenjaar.

• Afronden voordat SE-lijst uitgereikt wordt.

• Liefst minimaal 2 meeloopdagen/ proefstuderen.

• Verslaglegging keuzeactiviteiten  reflecteren! Wat 
vind je interessant? Hoe heb je de activiteit ervaren? 
Wat neem je mee? wat zijn je vervolgstappen?

Het handelingsdeel LOB afronden





Waar vind je alle informatie:

- https://paxchristicollegehavo-vwo.dedecaan.net
- www.studiekeuze123.nl
- www.handicap-studie.nl
- www.duo.nl
- www.wilweg.nl
- www.tussenjaarkenniscentrum.nl
- www.startstuderen.nl
- www.elsevier.nl (baankansen)
- www.uwv.nl (baankansen)

http://www.studiekeuze123.nl/
http://www.handicap-studie.nl/
http://www.duo.nl/
http://www.wilweg.nl/
http://www.tussenjaarkenniscentrum.nl/
http://www.werknet.nl/
http://www.elsevier.nl/
http://www.uwv.nl


Studeren en dan?

BSA Bindend Studie Advies in 1e jaar voldoen 

aan gestelde norm  anders stoppen.

Studeren met een beperking  ADHD, dyslexie, 

visueel beperkt etc.  studentendecaan.

Rol ouders  aan de zijlijn, wel blijven volgen.

Contacturen  rond 13 - 15 contacturen.

Begeleiding  studieloopbaanbegeleider.



Geen idee?  DECANAAT

Maak een afspraak of loop binnen!


