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F. Kerkhof, decaan havo/vwo      September 2020 



Inhoud: 

 

1. Je zoekproces (loopbaanoriëntatie) 

2. Aanmelden studie 

3. Financiering studie 

4. Tijdspad tot het einde van het schooljaar 

5. Wat/wie kan je nog helpen? 

 

 

 

 

 

Bijlage 1: Voorlopig overzicht Numerus Fixus (studies met selectie) studies.  

Eind november 2020 is de definitieve lijst beschikbaar. 

Bijlage 2:  Invulformulier “maandbegroting studenten” 



AANDACHTSPUNTEN VOOR HAVO 5 EN VWO 6 LEERLINGEN 

 

 

1. Je zoekproces 

Het oriënteren op een vervolgstudie zal ook dit jaar anders zijn. Door Corona zullen 

alle open dagen, meeloopdagen, proefstuderen en andere voorlichtingsactiviteiten 

online plaatsvinden.  

Kijk hiervoor goed op de website van de Hogeschool of Universiteit waar jij naar toe 

wil. Je kunt je opgeven voor een digitale open dag, maar je kunt ook op een later 

moment de digitale open dag terugkijken. 

Ook de meeloopdagen (verdiepen, voor jullie zeer belangrijk), zijn digitaal geregeld 

en je kunt je daarvoor aanmelden. 

Verder zijn er allerlei chatsessies met studenten georganiseerd, voor vragen en 

informatie over specifieke studies en studeren. Zie hiervoor de website van de HBO 

en WO instellingen. 

Het is natuurlijk jammer dat je niet fysiek naar een HBO of WO instelling kunt gaan, 

zodat je ook de sfeer kunt proeven. Dat is uiteindelijk toch iets wat je zelf moet 

ervaren. Wat je zou kunnen doen, is in ieder geval eens naar de stad gaan waar je 

wilt gaan studeren, loop eens langs de HBO of WO instelling, proef de sfeer in de 

stad etc. Op die manier kun je toch een beetje ontdekken waar jij jezelf het meest 

prettig voelt. 

Het handelingsdeel LOB vind je in je PTA. 

We werken met www.paxchristicollegehavo-vwo.decaan.net , daarop staat ook de 

nieuwe keuzegids HBO en Universiteit. (blauwe balk). 

Wat verwachten we van jou dit jaar? 

3 activiteiten in het kader van studieloopbaan oriëntatie, dit kan zijn: 

- Open dag 

- Meeloopdagen 

- Proefstuderen 

- Interview beroepsbeoefenaar of student 

- Elevatorpitch (in mentoruur) 

- Motivatiebrief (bij Nederlands) 

- Alle selectie activiteiten 

Heb je een activiteit gedaan, maak dan direct een kort verslag waarin je reflecteert 

op de activiteit. Dus: 

- Welke informatie was voor jou van belang?  

- Wat levert jou deze informatie op? 

http://www.paxchristicollegehavo-vwo.decaan.net/


- Welke informatie heb je gemist en wil je nog weten? 

- Welke stappen ga je verder zetten in je keuzeproces? 

- Heb je hulp nodig? Zo ja, wie kan je helpen? 

 

Dit verslag upload je bij “keuzeactiviteiten”  van de website 

www.paxchristicollegehavo-vwo.dedecaan.net  

Je kunt met dezelfde inloggevens (leerlingnummer en wachtwoord) inloggen als 

andere jaren, loop je hierin vast, mail dan even of kom even langs bij decaan. 

Tip: bereid je activiteit voor door de website van de school te bestuderen. 

Bijna iedere website geeft uitleg over de invulling van de studiejaren; heeft 

informatie over de toekomst, qua werk. 

 

Let op: het handelingsdeel moet voordat je je SE lijst krijgt in april 2021 af zijn. 

 

2. Aanmelden studie via Studielink 

 

Er zijn drie soorten opleidingen met verschillende aanmeldprocedures. 

a. Studies met een Numerus fixus (NF-studie, zie bijlage achterin) 

b. Studies met een eigen selectie of aanvullende voorwaarden, zoals de hogere 

hotelschool, kunstacademies, de pabo. 

c. Studies waar je altijd aan kunt melden, er vindt alleen een studiekeuzecheck 

of matching plaats. Je kunt bij deze studies niet afgewezen worden. 

Ad. A. 

Numerus fixus studies (NF), zijn studies waar een beperkt aantal leerlingen naar 

toe mag. Bij deze studies wordt geselecteerd op een cognitief (kennis) aspect en 

een non-cognitief (motivatie en/of houding) aspect. 

Kijk op de website van de school hoe de selectieprocedure er uit ziet en wat er 

van jou verwacht wordt. Dit kan nogal verschillend zijn. Bijvoorbeeld voor 

geneeskunde in Nijmegen en geneeskunde in Amsterdam zijn andere 

selectiecriteria. Het zou kunnen zijn dat de criteria bij de ene universiteit of 

hogeschool beter bij je passen, dan die bij de andere universiteit. 

Aanmelden voor een NF studie voor 15 januari 2021,  uitslag van de selectie is 

15 april 2021, voor het eindexamen! 

In plaats van vwo 5 eindcijferlijst, worden nu de cijfers van januari 2021 

vwo 6 gevraagd om in te leveren! 

http://www.paxchristicollegehavo-vwo.dedecaan.net/


 

Je mag je bij 2 NF studies aanmelden.  

Uitzondering daarop: 

-  niet 2x tandheelkunde, 

-  niet 2x geneeskunde,  

-  niet 2x mondzorgkunde,  

-  niet 2x fysiotherapie, 

-  niet 2 x verloskunde. 

Je mag wel bijvoorbeeld aanmelden voor geneeskunde en fysiotherapie, of 

geneeskunde en tandheelkunde. 

Maar niet; tweemaal bij geneeskunde, bijv. in Rotterdam en Nijmegen. 

 

Ad. B  

Studies met een eigen selectie en/of aanvullende eisen. Kijk hiervoor goed op de 

website, wat verwachten ze van je? Wanneer moet je aangemeld zijn? Hoe ziet 

de selectieprocedure eruit? 

Deze studies hebben geen maximale instroom, maar zij zijn op zoek naar 

leerlingen met bepaalde kwaliteiten.  

Bijvoorbeeld de hogescholen voor de Kunsten, de Conservatoria, Docent 

lichamelijke opvoeding en de Hotelschool. 

Aanmelddatum voor deze studies is niet eenduidig. Kijk daarom tijdig op de 

website van de hogeschool voor het selectietraject. 

Bij de Pabo heb je als havo leerling de volgende vakken nodig: geschiedenis en 

aardrijkskunde en een natuurvak (biologie of natuurkunde). Heb je in een van 

deze vakken geen examen gedaan, dan moet je een toets doen op havo 3 

niveau. 

Kijk hiervoor op www.goedvoorbereidnaardepabo.nl  

Ad C.  

Studies waar je altijd terecht kunt, zoals pedagogiek, elektrotechniek, social 

work, rechten, geschiedenis etc. Je krijgt wel een studiekeuzecheck of matching. 

http://www.goedvoorbereidnaardepabo.nl/


Of dat dit jaar digitaal of fysiek is, is afhankelijk van de ontwikkelingen rondom 

Corona. 

Aanmelden voor 1 mei 2021. 

Je kunt NOOIT afgewezen worden of een check of matching. Het is alleen  

bedoeld als wederzijdse kennismaking. Er wordt gekeken of je jezelf goed 

voorbereid hebt; door het bezoeken van open dagen en meeloopdagen. Of je 

goed kunt motiveren waarom je de betreffende studie wilt doen etc. (denk hierbij 

ook aan de motivatiebrief die je voor Nederlands hebt geschreven). 

 

In totaal mag je jezelf bij 3-4 studies inschrijven via Studielink. Afzeggen kan altijd. 

Let er wel op dat je ruim voor de uiteindelijke data inschrijft. Dus ruim voor 15 januari 

2021 en ruim voor 1 mei 2021. 

Aanmelden via www.studielink.nl . Als je ruim op tijd bent, loop je niet het risico dat 

de website vastloopt door de vele aanmeldingen op het laatste moment. 

Als je er dan namelijk niet tussenkomt, dan kan het zomaar zijn dat je te laat bent en 

je niet meer kunt aanmelden. 

 

3. Financiering studie 

Kosten uitwonende student (bij benadering) 

 Collegegeld        170  

 Studiekosten/boeken        58  

 Zorgverzekering       106 

 Vervoer          63 

 Ontspanning, uitgaan, sport     146 

 Kleding schoenen         47 

 Telefoon          26 

 Boodschappen       181 

 Huur         417 

------------ 

Totaal    1214 euro per maand 

Bron:  Nibud 

Interessante websites: 

www.nibud.nl 

http://www.studielink.nl/
http://www.nibud.nl/


www.duo.nl rekenmodule 

www.wijzeringeldzaken.nl 

 

4. Tijdspad 2020-2021 

 

Vanaf oktober: studielink staat open voor inschrijving HBO en WO studies. 

Vanaf oktober: online open dagen, meeloopdagen etc., zie websites. 

December :  aanvragen DigiD met SMS functie. 

Voor 15 januari: aangemeld zijn bij Numerus fixus studies. 

Rond maart: aanmelden bij decaan voor opstroom van havo 5 naar vwo 5. 

Voor 1 april: aanmelden bij MBO opleiding, via website MBO school. 

 april:   handelingsdeel LOB af. 

15 april:  uitslag van NF selectiestudies bekend. 

Voor 1 mei :  uiterlijk aangemeld zijn bij overige studies zonder selectie. 

 

Let op:  

Hou je e-mail  goed in de gaten. Er wordt op verschillende momenten actie van je 

gevraagd. 

Studielink communiceert met jullie via de e-mail. Zorg er dus voor dat je een 

duidelijk zakelijk e-mail adres hebt. 

 

5. Wat kan je nog helpen? 

 

Een gesprek met de decaan. Loop gewoon binnen om een afspraak te maken, je 

mag ook mailen. 

Keuzegids Hoger Onderwijs, deze Keuzegids staat op de website “dedecaannet” . 

www.studiekeuze123.nl voor allerlei informatie, zeer veel informatie! 

www.youchooz.nl voor als je in de gezondheidszorg een opleiding wilt volgen. 

www.startstuderen.nl  

www.wilweg.nl (voor als je naar het buitenland wil) 

www.duo.nl (overzicht loot-studies) en aanvraag financiering 

www.nibud.nl (overzicht in je financiën) 

www.Breekjaar.nl (tussenjaar mogelijkheden) 

www.radboudumc.nl/onderwijs/scholieren.nl (meelopen in de zorg, verpleegkunde, 

geneeskunde etc. 

http://www.duo.nl/
http://www.wijzeringeldzaken.nl/
http://www.studiekeuze123.nl/
http://www.youchooz.nl/
http://www.startstuderen.nl/
http://www.wilweg.nl/
http://www.duo.nl/
http://www.nibud.nl/
http://www.breekjaar.nl/
http://www.radboudumc.nl/onderwijs/scholieren.nl


 

 

 


