
Hulp nodig bij het kiezen?
Check ons filmpje!

Kies voor jezelf!
Welke studie past bij jou?



Dit is hét moment om na te denken over welke 
opleiding jij straks wilt volgen. Deze folder helpt je 
bij het kiezen van een opleiding aan een hoge-
school of universiteit. Praat ook met je decaan, 
mentor, vakdocenten, ouders, vrienden en ken-
nissen. Zij weten hoe het is om een opleiding te 
volgen. Ga aan de slag met interessetesten, bezoek 
beurzen en open dagen en vergelijk opleidingen 
op www.studiekeuze123.nl. Ga proefstuderen en 
volg meeloopdagen. Maak kennis met docenten en 
studenten. Proef de sfeer!

Wegwijs in het hoger onderwijs

Hogeschool 
Een hogeschool biedt vierjarige beroepsgerichte 
bacheloropleidingen aan. Een aantal hogescholen 
biedt een driejarig traject voor vwo’ers. Hierna ben 
je klaar om de arbeidsmarkt op te gaan, of om nog 

een (beroepsgerichte) masteropleiding te volgen. 
Deze opleiding duurt vaak nog één of twee jaar 
(afhankelijk van de soort master). Let er wel op dat 
je met een bachelordiploma niet zomaar toegang 
hebt tot elke master. Werkervaring opdoen, is een 
belangrijk onderdeel van een hbo-opleiding. Je 
leert de theoriekennis tijdens stages toe te pas-
sen op de werkvloer. Voor de hogeschool heb je 
minimaal een havo of mbo-4 diploma nodig om 
toegelaten te worden.

Associate degree
Een aantal hogescholen biedt naast bachelor- 
en masteropleidingen ook Associate degrees 
aan. Een Associate degree (Ad) is een onder-
deel van een gewone bacheloropleiding aan een 
hogeschool. Het niveau ligt tussen mbo-4 en 
hbo-bachelor. Het Ad-programma duurt twee jaar 
en daarna kun je eventueel doorstuderen voor je 
hbo-bachelor. 

Universiteit
Bij een universiteit duurt een bacheloropleiding drie
jaar en leer je complexe zaken te analyseren en zelf
wetenschappelijk onderzoek te doen. Bij studeren 
aan de universiteit heb je grote vrijheid bij het kiezen 
van hoofd- en bijvakken. Tijdens een universitaire 
studie ga je zelf aan de slag met onderzoek of wordt 
je betrokken bij lopend onderzoek. Je hebt ook veel 
zelfstudie en discipline nodig.

Wo is een veelgebruikte afkorting voor ‘wetenschap-
pelijk onderwijs’. Voor de universiteit heb je minimaal 
een vwo-diploma of een hbo-propedeuse nodig. Na 
het behalen van je bachelordiploma heb je de moge-
lijkheid om door te stromen naar een masteropleiding.
Dit kan aan je eigen universiteit, maar ook aan een
andere universiteit in binnen- of buitenland.

Aan de slag!

Voor een overzicht van alle opleidingen aan hogescholen en universiteiten kun je terecht op www.studiekeuze123.nl
Voor een bolletjesoverzicht van opleidingen aan een hogeschool kijk je op www.studiekeuzeinformatie.nl/overzicht-HBO 
en voor het overzicht van opleidingen aan een universiteit kijk je op www.studiekeuzeinformatie.nl/overzicht-WO

Het maken van een goede studiekeuze 
is belangrijk en kan best lastig zijn. Er zijn 
immers ruim 1750 bachelorstudies en ruim 
100 Associate degrees waaruit je kunt kiezen! 
Welke studie past nu echt bij jou?



Welke stappen kun je ondernemen?

Interessetest
Op Studiekeuze123.nl/interessetest vind je 
verschillende interessetesten die je helpen om 
te kijken welke opleidingsrichtingen en beroepen 
bij je passen. Via links klik je door naar informatie 
over studies die daarbij aansluiten. De testen 
helpen je ook om op nieuwe ideeën te komen. 
Er zijn misschien veel meer opleidingen en 
beroepen mogelijk dan je denkt. Doe meerdere 
testen en vergelijk de uitslagen. Bespreek de 
resultaten ook met je ouders, decaan of mentor. 
Gebruik de uitslag om je te laten inspireren. 
De uiteindelijke keuze maak je natuurlijk zelf!

Vergelijk
Studiekeuze123.nl is de meest uitgebreide 
online studiewijzer. De website is onafhankelijk 
(gefi nancierd door de overheid), niet-commercieel 

Zoek het uit!
Om goed te kiezen, is het belangrijk zoveel mogelijk te weten te komen. 
Hogescholen en universiteiten kunnen je alle informatie geven die je nodig hebt. 
Door je breed te oriënteren, kom je tot een goed beeld van het verschil tussen 
studies op hogescholen en universiteiten. 

(dus geen advertenties) en geeft objectieve en 
betrouwbare informatie. Je vindt er alle erkende 
opleidingen van de hogescholen en universiteiten 
in Nederland. Je kunt ruim 3200 opleidingen 
(bachelors, masters en Associate degrees) met 
elkaar vergelijken op basis van verschillende 
criteria. Kies de criteria die voor jou belangrijk zijn 
en maak een ranglijst van opleidingen. Maak goed 
gebruik van de mogelijkheden om te vergelijken. 
Een op de drie studenten in het hoger onderwijs 
valt namelijk het eerste jaar al uit of stapt over.

Open dagen
Alle hogescholen en universiteiten houden open 
dagen. Je krijgt er informatie over verschillende 
studies. Open dagen zijn goed ter oriëntatie en om 
een eerste indruk te krijgen. Probeer minstens vier 
open dagen te bezoeken. Een actueel overzicht van 
alle open dagen vind je op www.studiekeuze123.nl/
open_dagen. Hier kun je een gratis profi el aanmaken 
om interessante open dagen of opleidingen op te 
slaan.

Proefstuderen
Als je eenmaal weet welke opleiding je wilt volgen, 
kun je een dagje gaan proefstuderen. Je vormt 
met een groepje scholieren een nieuwe klas voor 
één dag of een periode en neemt actief deel aan 
het onderwijs van de door jou gekozen opleiding. 
Je kunt een hoorcollege, practicum of werkgroep 
volgen en zo kennismaken met de inhoud van de 
studie en het onderwijsmodel van die hogeschool 
of universiteit. Je kunt ook digitaal proefstuderen. 
Op internet vind je via een inlogcode een opdracht 
die je zelfstandig kunt uitwerken, of je kunt online 
een college volgen. Zo krijg je een realistisch beeld 
van studeren.

Ga voor informatie over de verschillende voorlichtings-
activiteiten naar www.studiekeuze123.nl/open_dagen



TIP:
Je gaat studeren omdat je 
het leuk vindt, maar het is 

ook belangrijk dat je een 
baan vindt die bij je past. 

Op www.studiekeuze123.nl 
vind je informatie over de 
arbeidsmarkt, zoals bruto 

startsalaris en de gemiddelde 
zoektijd naar een baan.

Meeloopdagen
Als je serieus geïnteresseerd bent in een 
studie, kun je een dagje meelopen. Tijdens 
een meeloopdag word je gekoppeld aan een 
tweede- of derdejaarsstudent. Je volgt samen 
de colleges en werkgroepen van die dag. In de 
pauzes kun je vragen stellen en praten met 
studenten en docenten. 

Studie in Cijfers
De meeste hogescholen en één universiteit hebben 
een studiebijsluiter. De studiebijsluiter is een goed 
middel om eenvoudig opleidingen te onderzoeken 
en te vergelijken. Informatie over een aantal 
standaard kenmerken waaronder studenten-
tevredenheid, aantallen eerstejaars, studiesucces 
en arbeidsmarktperspectief worden helder 
weergegeven en helpen je een bewuste keuze te 
maken. Je vindt de studiebijsluiter bij de 
opleidingsinformatie van de instellingen zelf, 
online en gedeeltelijk in folders. Daarnaast zijn 
ze te vinden op www.studiekeuze123.nl.

Vergelijk opleidingen en instellingen!

Bekijk studentenoordelen over o.a.:
•  Inhoud van studie
•  Kwaliteit van de docenten
• Studielast
• Beschikbaarheid van werkplekken
•  Geschiktheid van de onderwijsruimten
• Digitale leeromgeving
•  Informatie en voorlichting over studeren met een 

handicap



De juiste student op de juiste plek
Als je over het juiste diploma beschikt, heb je in 
principe toelatingsrecht tot het hoger onderwijs.  
In sommige gevallen is er echter selectie. Die moet 
ervoor zorgen dat de juiste student op de juiste 
plek terechtkomt. Soms voldoe je niet aan de  
toelatingseisen omdat je profiel niet aansluit.  
Dat kun je bijspijkeren of aantonen dat je wel de 
vereiste kennis hebt. Informeer hierover bij de  
opleiding. Op www.studiekeuze123.nl kun je zien 
welke opleidingen een studentenstop hebben en 
wat de toelatingseisen per opleiding zijn. Selectie 
vindt plaats in drie situaties:
 
•  Opleidingen met een beperkt aantal plaatsen  

Zijn opleidingen zo populair dat ze te veel  
aanmeldingen krijgen, dan wordt er geselecteerd 
(numerus fixus). Er is selectie aan de poort op  
basis van prestaties en motivatie. Ook is er  
selectie waarbij je moet loten voor een plaats.  
Het is in dat geval verstandig om je voor  
meerdere studies aan te melden, zodat je wat 
achter de hand hebt als je wordt uitgeloot,  
want dat hoor je pas in juli.

•  Kleinschalige en intensieve opleidingen  
Sommige opleidingen hebben zulke bijzondere 
eigenschappen dat selectie nodig is, zoals de 
university colleges.

•  Opleidingen met aanvullende eisen  
Voor sommige opleidingen zijn specifieke  
vaardigheden, kennis of aanleg nodig, zoals de 
kunstopleidingen. Daarvoor gelden aanvullende 
eisen.

Bindend studieadvies
Steeds meer opleidingen kennen een bindend  
studieadvies (BSA). Als je te weinig studiepunten 
haalt in het eerste jaar, kun je te horen krijgen dat 
je met je studie moet stoppen. Je krijgt dan een 
negatief bindend studieadvies. 
Op www.studiekeuze123.nl kun je bij ‘Facts and 
Figures’ van een opleidingspagina zien of een 
opleiding een BSA heeft.

Studiekeuze tijdspad
Heb je je keuze gemaakt, dan is het tijd om de 
belangrijkste zaken vast te regelen.

1.  Meld je aan voor een opleiding: aanstaande 
studenten moeten zich vanaf 2014 vóór 1 mei via 
Studielink aanmelden voor een studie in het hoger 
onderwijs. Let op: opleidingen met een decentrale 
selectie hebben vaak een eerdere aanmeldings-
deadline dan 1 mei.  
Om je aan te melden heb je een DigiD nodig. 
Vraag deze aan minstens één maand voor de 
deadline van jouw opleiding via www.digid.nl. 

2.  Schrijf je dan in bij www.Studielink.nl. Jouw  
gegevens worden dan automatisch doorgegeven 
aan de hogeschool of universiteit en aan DUO.

3.  Vraag je studiefinanciering aan: de aanvraag van 
studiefinanciering moet je doen via www.DUO.nl 
met behulp van je DigiD.

4.   Als je je op tijd hebt aangemeld, dan vindt er  
door de hogeschool of universiteit een ‘studie-
keuzecheck’ plaats. Die kan verschillende vormen 
hebben zoals proefstuderen en/of een studiekeu-
zegesprek. Je bent verplicht aan zulke activiteiten 
mee te doen. Dat maakt het voor jou én de oplei-
ding makkelijker om te bepalen of jullie matchen. 
Jullie moeten namelijk wel bij elkaar passen wil je 
je studie succesvol afronden. Meer informatie over 
de studiekeuzecheck vind je op de website van de 
hogescholen en universiteiten.

5.  Wil je daarna toch een andere studie kiezen? Dat 
kan tot 1 september. Dit toelatingsrecht geldt niet 
als je je ná 1 mei voor het eerst aanmeldt. Heb je 
je later aangemeld, dan beslist de opleiding over 
toelating. 

Als je een studie hebt gekozen, moet je een 

aantal zaken regelen. Zo moet je je aanmelden 

voor de opleiding via Studielink.nl. Voor particulier 

onderwijs schrijf je je in bij de instellingen zelf.   

Keuze gemaakt?



Slimme vragen tijdens een open dag
- Wat houdt de opleiding precies in?
-  Hoeveel college-uren of contacturen heb je  

per week?
-  Hoeveel uur per week moet je gemiddeld  

studeren?
-  Krijg je hoorcolleges, practica, werkgroepen of 

werkcolleges?
-  Hoeveel studenten zitten in het eerste jaar?
- Hoe groot zijn de groepen?
- Werk je veel samen?
- Hoe is het contact met de docenten?
-  Hoeveel studenten vallen uit? En om welke 

redenen?
-  Zijn er bepaalde ‘struikelvakken’ die lastig zijn? 

Heb je tips om die wel te halen?
-  Is er een bindend studieadvies en wat houdt dat in?
-  Hoe wordt er getoetst? Zijn er veel tentamens of 

moet je juist opdrachten maken?
-  Waarin verschilt deze opleiding ten opzichte van 

dezelfde opleiding in andere plaatsen?
-  In welke beroepen komen de meeste studenten 

terecht?

TIP:  Probeer tijdens een open dag vooral studenten 
te spreken die de opleiding volgen. Dan hoor 
je waarom ze een opleiding leuk vinden en wat 
lastig is.
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Als je gaat studeren, ga je wellicht op kamers. Misschien 
is de stad waar je gaat studeren ver van huis of vind je het 
leuk een nieuw, zelfstandig leven te beginnen. Kijk voor 
vergelijkingen van studiesteden op www.studiekeuze123.nl.


