
EEN STUDIE KIEZEN - PRAKTISCHE ZAKEN
VOORLICHTING VOOR OUDERS - 7 DECEMBER 2020 - 19.30 - 20.30 UUR
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WELKOM
Hoe moet mijn kind 

zich inschrijven? 

Hoe vraagt mijn kind 

studiefinanciering 

aan?

Wat kost het als je kind gaat studeren?

Mijn kind wil met een 

vwo-diploma naar het 

hbo, is dat niet zonde?

Is de 
studiekeuzecheck 

verplicht? 

Wanneer is mijn kind definitief 

ingeschreven bij de opleiding?

Wat doen jullie 

voor onze dochter 

met dyslexie?

Is er begeleiding als mijn 

kind de opstart in het hoger 

onderwijs lastig vindt?
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TOELATING
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OVERSTAP NAAR HET HOGER ONDERWIJS

Wat is er anders?

► Lesstof

► Studiepunten

► Studentenleven 

Wat wordt er van je kind verwacht?

► Zelfstandigheid 

► Eigen verantwoordelijkheid 

► Eigen initiatief
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VERSCHIL HBO - UNIVERSITEIT

HBO UNIVERSITEIT

Beroepsgericht Wetenschappelijk gericht

Praktijkgericht 

(met praktijkopdrachten, soms bij een bedrijf)

Theoretisch gericht 

(onderzoek, probleemstelling, kritische houding)

Veel stage, verplicht Stage mogelijk

Bestaande kennis toepassen 

in de praktijk

Nieuwe kennis ontwikkelen en delen

Meerdere vakken Minder vakken, meer verdieping

Meer lesuren Minder lesuren, meer zelfstudie

Veel samenwerken (projectgroepen) Veel zelfstandig werken (zelfstudie onderzoek) 

Meer begeleiding Meer zelfstandigheid

Bachelor 4 jaar + evt. master Bachelor 3 jaar + 1 tot 4 jaar master



6

EEN OPLEIDING GEKOZEN  …. EN DAN?

Inschrijven
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EEN OPLEIDING GEKOZEN  …. EN DAN?

Inschrijven

► Check de Inschrijfdeadline (meestal 15 januari of 1 mei)

► Check de Toelatingseisen

► Schrijf je in via Studielink (DigiD!)

► Doe mee met selectie of matching/studiekeuzecheck

► Regel de betaling van je 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/
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SELECTIE OF STUDIEKEUZECHECK/MATCHING 
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STUDIEKOSTEN

Collegegeld

Overige kosten opleiding

Levensonderhoud
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STUDIEFINANCIERING (1)

DUO

Dienst Uitvoering Onderwijs

duo.nl / mijnduo.nl

http://www.duo.nl/
http://www.mijnduo.nl/
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STUDIEFINANCIERING (2)

Studentenreisproduct* - niet verplicht

► OV-abonnement: gratis reizen in het 

weekend of door de week. 

Aanvullende beurs* - altijd aanvragen!

► In 2020: max. 403 euro per maand. 

Lening*

► In 2020: 494 euro of meer, tot max.1076 euro per 

maand. 

Collegegeldkrediet*

► Lening om collegegeld te betalen 

► In 2020: 178 euro per maand, jaar 1: 89 euro per maand.

*Bedragen worden jaarlijks aangepast. 
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STUDENTBEGELEIDING IN HET EERSTE JAAR

Meer informatie

hva.nl/studentendecaan
uva.nl/studentenservices
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STUDENTENVERENIGING OF STUDIEVERENIGING?
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HANDIGE WEBSITES
Inschrijven
hva.nl/inschrijven
uva.nl/inschrijven

Selectie
studiekeuze123.nl/selectie

Studiefinanciering
duo.nl/rekenhulp
duo.nl/webinar

Studiekosten
nibud.nl/studeren
studeermeteenplan.nl

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

Ook interessant…
studiekeuzekind.nl (Blogs Hermien Miltenburg) 

http://www.hva.nl/contact
http://www.uva.nl/contact
http://www.studiekeuze123.nl/selectie
http://www.duo.nl/rekenhulp
http://www.duo.nl/webinar
http://www.nibud.nl/studeren
http://www.studeermeteenplan.nl/
http://www.hva.nl/inschrijven
http://www.uva.nl/inschrijven
http://www.studiekeuzekind.nl/
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DANK VOOR HET LUISTEREN 
EN SUCCES MET DE STUDIEKEUZE VAN 

UW KIND!


