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Hoe maak je een goede studiekeuze?
Oriënteer je goed. Spreek met je decaan, mentor of begeleider en verdiep je in wat het
vervolgonderwijs aan het hbo jou te bieden heeft. Bezoek open dagen, ga proefstuderen, stel
vragen en bekijk de websites van de hogescholen. De site www.startstuderen.nl helpt je bij
de voorbereiding op je studie. Je vindt er bijvoorbeeld een checklist voor wat je moet regelen
als je gaat studeren.
‘Onafhankelijke’ informatie over open dagen, opleidingen, kansen op de arbeidsmarkt,
oordelen van studenten en nog veel meer vind je op www.studiekeuze123.nl.

Aanmelden
Op www.studielink.nl moet jij je aanmelden voor de opleiding van je keuze. Doe dit zo snel
mogelijk, maar zeker vóór 2 mei in het jaar waarin je examen doet, ook al heb je dan nog niet
je diploma behaald. Uiterlijk op 1 mei is een aanmelding nog mogelijk. Meld jij je pas ná 1
mei voor het eerst aan, dan kan de hogeschool beslissen dat je niet aan je opleiding mag
beginnen.
Voor de aanmelding bij Studielink heb je een DigiD nodig, die je moet aanvragen via
www.DigiD.nl.
LET OP: Een DigiD ontvang je ongeveer één week na de aanvraag. Houd hier rekening mee.
Vraag met andere woorden ruim voor 01 mei je DigiD aan!
LET OP: voor opleidingen die selecteren, moet jij je al eerder aanmelden; vaak al uiterlijk
15 januari. Kijk van tevoren op de website van de hogeschool naar wat geldt voor de
opleiding van jouw keuze.
Selectiestudies zijn niet alleen opleidingen met een maximum aantal studenten (numerus
fixus), maar ook opleidingen met aanvullende geschiktheidseisen en met andere wettelijk
toegestane selectie 'aan de poort' (als een opleiding bewezen kleinschalig en intensief is). Kijk
voor informatie hierover op de site van Keuzegids: https://www.keuzegids.org/selectie
De decaan op Havo De Hof heeft een overzicht van selectiestudies overzichtelijk op een
poster staan. Kom dus gerust eens langs om het in één oogopslag te bekijken!

Na je aanmelding: studiekeuzecheck
Wanneer je je uiterlijk op 1 mei hebt aangemeld, heb je recht op een studiekeuzecheck (en een
daaruit voortvloeiend -niet bindend- studiekeuzeadvies) bij de opleiding waarvoor je je hebt
aangemeld. Meestal ontvang je na je aanmelding een uitnodiging voor zo een check. Hoe die
check eruitziet, verschilt per opleiding. Het kan gaan om een gesprek, proefcollege(s), een
digitale vragenlijst of iets anders. Door aan deze studiekeuzecheck mee te doen, ‘check’ je of
de opleiding inderdaad goed bij je past. Mocht de opleiding je geen studiekeuzecheck
aanbieden, dan kun je daar zelf om vragen. Je hebt er recht op!
Hogescholen kunnen je echter ook verplichten om mee te doen aan de studiekeuzecheck. Als
je hier niet aan meedoet, kan de instelling beslissen je niet toe te laten tot de opleiding. Vraag
bij de opleiding waarvoor jij je hebt aangemeld of deelname verplicht is en wat de gevolgen
zijn als je niet meedoet.

Extra toelatingseisen
Voor sommige opleidingen moet je in het voortgezet onderwijs een bepaald profiel of
bepaalde vakken hebben gevolgd. Sommige opleidingen stellen extra eisen, zoals
kunstopleidingen, geneeskunde of de university colleges. En een hbo-propedeusediploma
geeft niet langer meer automatisch toelatingsrecht tot de universiteit.
Voor alle extra eisen geldt dat de opleiding van jouw keuze jou daarover meer kan vertellen.
Ze zijn ook te vinden op www.studiekeuze123.nl: kijk bij de opleiding van je keuze onder
het tabje “Toelating en kosten”.

Handicap/functiebeperking
Onder handicap of functiebeperking wordt verstaan elke lichamelijke, zintuiglijke of andere
functiestoornis die de studievoortgang vertraagt. Dit kunnen visuele, auditieve en motorische
handicaps zijn, stoornissen in taal (dyslexie), rekenen (dyscalculie), informatieverwerking
(autisme), aandacht (AD(H)D, spraak, uithoudingsvermogen, geheugen/concentratievermogen
en orgaanfuncties, maar ook fobieën, depressies, epilepsie, reuma, M.E., chronische RSI en
zware migraine. Als je een handicap hebt, neem tijdig contact op met de opleiding van je
keuze en laat je informeren over mogelijke voorzieningen bij die instelling.

Studiefinanciering/studievoorschot aanvragen
Om je studie te bekostigen kun je bij https://www.duo.nl/particulier/studiefinanciering
aanvragen. Je bepaalt zelf welk bedrag je wilt lenen; bekijk dat in combinatie met
bijvoorbeeld eigen inkomsten, spaargeld of een bijdrage van je ouders. Je kan op de site van
Duo je studiefinanciering berekenen met behulp van een handige rekenhulptool:
https://duo.nl/particulier/footer/service/rekenhulpen.jsp.
Op www.startstuderen.nl vind je een handig overzicht van websites en het laatste nieuws
over bijvoorbeeld de veranderingen in de studiefinanciering en de toelatingseisen.
Heb je nog vragen, mail mevrouw Van Mil; t.van.mil@havodehof.nl of stap binnen op haar
kantoor met nummer 306 op de derde verdieping. Als je ouders nog vragen hebben, kunnen ze
ook mailen of bellen 020 893 80 00.

