
Beste leerling van de examenklas,  
 
Dit jaar wordt een belangrijk jaar voor je. Je zult merken dat er van alle kanten informatie op je 
afkomt die verband houdt met de keuze voor je vervolgtraject na het behalen van het diploma. Naast 
het werk dat je zult moeten verzetten voor alle (school)examens zal je je dit jaar dus ook bezig 
moeten houden met de keuze voor een vervolgstudie aan HBO of Universiteit.  Om je op weg te 
helpen, volgt hier een overzicht van sites die jou kunnen helpen bij het maken van jouw keuze. 
 
Als er nog vragen zijn, loop dan eens binnen in de decanenkamer of stuur een mailtje! 
 
Hartelijke groet en veel succes, 
 
Mevrouw Jacobs (r.jacobs@dewillem.nl) 
September 2017 
 
--- 
 
Studiekeuze-programma Qompas en afronding LOB 
Tijdens het examenjaar ga je verder met het stappenplan op https://studiekeuze.qompas.nl/. 
De laatste stap hierin is het maken van een studiekeuze en jouw aanmelding via Studielink.  
Er zijn leerlingen die al precies weten welke studie ze willen volgen. Zij hebben hun 1e en 2e keuze al 
definitief aangemeld bij Studielink en zijn dus klaar met de (wettelijk verplichte) Loopbaanoriëntatie 
en -begeleiding (LOB). Je hoeft niet meer aan Qompas te werken, als je kunt aantonen dat je officieel 
bent ingeschreven bij de opleiding binnen Studielink. Het bewijs van aanmelding mail je naar de 
decaan en jouw mentor EN je vult dit formulier in.    
Heb je je nog niet aangemeld bij Studielink, dan blijft de verplichting om Qompas te doorlopen.  
 
 
Studielink en aanmelden bij studie 
Maak een account aan bij Studielink (www.studielink.nl), de officiële overheidssite voor aanmelding 
bij hbo’s en universiteiten; je hebt hiervoor je eigen DigiD nodig (www.digid.nl ). Op dit account 
komen jouw gegevens te staan over je vervolgstudie en deze gegevens zijn altijd te wijzigen). Je 
regelt daar ook je studielening, als je daar tenminste gebruik van wilt maken. 
Als je eruit bent, meld je je op je eigen Studielink account aan voor je vervolgstudie. Daarna krijg je 
van Studielink een bevestiging en lees je dat je aanmelding naar de HBO of universiteit van je keuze is 
verstuurd. Je mag je voor meerdere studies via Studielink aanmelden, maar zorgt er later voor dat 
alleen de studie erin blijft staan waaraan je echt in september gaat beginnen. De andere studie(s) 
meld je in je Studielink account af vóór 1 september.  
Als je je aanmeldt bij meerdere studies, let er dan op dat je ook bij alle studies naar de 
studiekeuzecheck moet gaan. Vaak zijn die gepland in de maand april/mei.  
Vanaf ongeveer oktober is het mogelijk je aan te  melden bij een studie. Er zijn ook deadlines aan 
verbonden. Houdt deze goed in gaten!  

- 15 januari; moet je ingeschreven staan voor opleidingen met numerus fixus 
- 1 mei; uiterlijke datum voor inschrijven voor opleidingen zonder numerus fixus 

 
 
Selectie bij studies 
Vanaf het schooljaar 2017-2018 is de centrale loting voor studies afgeschaft. Elke onderwijsinstelling 
kan zelf bepalen hoe toekomstige studenten worden aangenomen, ook wel decentrale selectie 
genoemd. Iedere opleiding heeft daarom ook andere stappen die doorlopen moeten worden. Houdt 
hier rekening mee en verdiep je hierin als je je inschrijft voor een studie.  
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Je mag je voor maximaal twee verschillende numerusfixusopleidingen aanmelden. Ook twee keer 
voor dezelfde studie aan verschillende onderwijsinstellingen, als je dat wilt. Behalve als het gaat om 
geneeskunde, tandheelkunde, mondzorgkunde en fysiotherapie. Hier mag je je maar 1 keer voor 
inschrijven.   
 
 
Financiën 
Het is niet meer vanzelfsprekend dat je vanuit de overheid financieel ‘geholpen’ wordt om te 
studeren. Van te voren moet je dus goed bedenken of het nodig is om een studiefinanciering aan te 
vragen. De studiefinanciering bestaat uit meerdere delen, namelijk: 

• een lening die terugbetaald moet worden  
• een eventuele aanvullende beurs (die omgezet kan worden in een gift, mits je aan de goede 

voorwaarde voldoet) 
• een studenten reis-product (die omgezet kan worden in een gift, mits je aan de goede 

voorwaarde voldoet) 
De officiële site waar alle zaken hieromheen staan beschreven, is 
https://www.duo.nl/particulier/student-hbo-of-universiteit/studiefinanciering/weten-hoe-het-
werkt.jsp.  
Mocht je de financiering aan willen vragen, dan kan je hier terecht: 
https://www.duo.nl/particulier/student-hbo-of-universiteit/studiefinanciering/studiefinanciering-
aanvragen.jsp.  
 
 
Procedure bezoeken van een meeloop-/open-/proefstudeerdag  
Het is erg belangrijk om gebruik te maken van de open- en/of meeloopdagen die vervolgstudies 
aanbieden. In de Tweede Fase hebben we dat aantal op minimaal 2 gesteld. Op die manier proef je 
de sfeer op de hogeschool of universiteit en maak je kennis met de opleiding(en).   
Wanneer je hier gebruik van maakt tijdens een schooldag, meld je dit eerst bij de decaan (minimaal 1 
week van te voren). Dit kan door een mail te sturen of even langs te lopen.  
Let erop dat er tijdens deze dag dat je afwezig bent, geen toetsen of inlevermomenten gepland 
staan. Pas nadat de decaan goedkeuring gegeven heeft, meldt je je (indien gewenst) aan bij de 
hogeschool of universiteit.  De decaan zorgt ervoor dat je wordt afgemeld in Magister. 
Veel open dagen kan je vinden op https://studiekeuze.qompas.nl/, houdt dat overzicht dus goed in 
de gaten. Informatie kun je ook vinden bij het decanaat. 
 
 
Overstap naar vwo-5 na het havo diploma  
Een havoleerling die uiteindelijk naar de universiteit wil, kan doorstromen naar vwo-5. 
Het is een keuze die goed doordacht moet zijn. Uit de praktijk blijkt dat doorstromen naar vwo-5 om 
een studiekeuze uit te stellen, niet vaak resulteert in een diploma. Niveau en tempo worden 
onderschat, want de overstap vereist wel degelijk een andere studiehouding.  
Bij toelating wordt er gekeken naar bovengemiddelde eindcijfers en de motivatie. 
Bij de wens om door te stromen moet er gelet worden op 

- Een tweede moderne vreemde taal (naast Engels dus Duits of Frans) 
- Wiskunde is verplicht op het vwo 
- Vakkenpakket moet aansluiten op een van de profielen. Je neemt hetzelfde profiel mee naar 

het vwo en zonodig moet er een vak worden ingehaald. 
Wanneer je zeker weet dat je wilt doorstromen naar vwo-5, maak je deze keuze uiterlijk 1 mei 
bekend bij de conrector en de decaan. Er zal dan een beoordelingslijst worden ingevuld door de 
docenten over jouw studiehouding, inzicht, enz. en er zal aan de docent gevraagd worden wat de 
inschatting tot slagen is op het vwo. 
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Je krijgt hier niets over te horen totdat je na het slagen op gesprek wordt uitgenodigd bij de 
conrector en decaan. Tijdens dit gesprek wordt er doorgevraagd naar de motivatie, de behaalde 
cijfers en zal er gesproken worden over de beoordeling door de docenten. Er wordt dan ook gekeken 
naar het profiel waar je mee geslaagd bent en wat daar nog aan aangepast dient te worden. 
Voor de leerlingen die doorstromen naar vwo-5 geldt dat zij: 

- Vrijstellingen krijgen voor ANW (2 uur per week), CKV (1 uur per week) en maatschappijleer 
- Afspraken moeten maken over de vrijgevallen onderwijstijd met de conrector 
- Wanneer er een vak tekort is, er voor de zomer afspraken gemaakt moeten zijn met de 

betreffende docenten over het inhalen hiervan 
- Niet mogen blijven zitten in vwo-5 

LET OP! 
In verband met de inschrijvingstermijn van 1 mei moet je je sowieso aanmelden voor een (hbo) 
opleiding! Uitschrijven voor die studie kan kosteloos en moet gebeuren voor 1 september. 
 
 
Handige sites 
Extra informatie opleidingen; 
www.studiekeuze123.nl 
www.hbostart.nl 
www.universiteitenstart.nl  
 
Studeren in het buitenland; 
www.wereldwijdestudenten.nl  
www.ef.nl 
www.weg-wijs.net 
 
Verdiepend en verhelderd; 
 www.jestudestartnu.nl 
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