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Het examenjaar is een belangrijk jaar. Ook omdat er in dit jaar keuze gemaakt moeten worden omtrent 

de vervolgopleiding. In dit document zet ik een aantal aspecten op een rijtje die van belang voor de 

overstap naar het hoger onderwijs. 

 

1. Verschillen tussen HBO en universiteit  

• HBO is praktischer; WO is meer theoretisch 

• Tempo in WO is hoger 

• HBO is meestal kleinschaliger 

• HBO heeft meestal klassikaal onderwijs; in het WO colleges in wisselende groepen 

• WO biedt meer mogelijkheden om je eigen studieprogramma samen te stellen 

• HBO is een beroepsopleiding; WO leidt niet op voor een specifiek vak: een academicus is breder 

inzetbaar: wetenschap, bedrijfsleven of overheid 

 

Er zijn een paar specifieke HBO studies bv. conservatorium, kunstacademie, fysiotherapie, 

verpleegkunde 

 

NB: Het is niet zo dat na het gymnasium diploma automatisch een WO opleiding gevolgd moet worden. 

Er zijn prima HBO opleidingen en voor leerlingen met een meer praktische interesse  kunnen die meer 

geschikt zijn. 

 

2. Bepalen van de studiekeuze 

In het examenjaar is het programma Qompas beschikbaar om een volledig loopbaandossier op te 

bouwen. Dit dossier kan een belangrijke rol spelen bij studies waarvoor een selectie geldt. Daarnaast 

organiseer het hoger onderwijs open dagen en meeloopdagen en andere activiteiten. Dit schooljaar 

zullen de meeste activiteiten on-line plaatsvinden. De leerlingen hebben een overzicht gehad van alle 

soorten voorlichtingsactiviteiten van het WO.  

 

Verder kunnen de leerlingen informatie verzamelen op het internet. Zeker aan te bevelen is daarbij de 

website www.studiekeuze123.nl 

 

Ten slotte zal ik met alle leerlingen een gesprek voeren over de voortgang wat betreft de studiekeuze. 

U kunt ook bij mij een gesprek aanvragen, samen met uw zoon of dochter, als daar behoefte aan is. Ik 

ben op dinsdag, woensdag en donderdag op school aanwezig. 

 

3. Inschrijfprocedure 

Deze procedure bestaat uit een aantal stappen: 

• Aanvragen DigiD met sms-controle 

• Regelen van een persoonlijke OV-chipkaart 

• Inschrijving via STUDIELINK vóór 1 mei 2021  

• Decentrale selectie en studies met toelatingseisen vóór 15 januari 2021 

• Studiefinanciering aanvragen bij MIJN DUO (zie punt 5.) 

 

Als een leerling gedurende dit schooljaar 18 jaar wordt kan een tegemoetkoming scholieren 18+ 

worden aangevraagd. Uitleg hierover vindt u  op https://duo.nl 
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4. Fixusopleidingen 

• Een fixusopleiding is een opleiding waarvoor meer aanmeldingen zijn dan beschikbare plaatsen. 

• Universiteiten en Hogescholen bepalen zelf de selectiecriteria voor plaatsing. 

• Aanmelden mag voor maximaal twee fixusopleidingen. Dat mag ook dezelfde opleiding zijn bij twee 

onderwijsinstellingen (uitzonderingen; geneeskunde, tandheelkunde, fysiotherapie en 

mondzorgkunde) 

• Overzicht fixusopleidingen 2021 – 2022  beschikbaar vanaf 1 december 2020 

• Aanmelden via STUDIELINK vanaf 1 oktober 2020 tot uiterlijk 15 januari 2021 

• Uitslag op 15 april 2021 via STUDIELINK. 

• Binnen twee weken accepteren!! 

• Maximaal 3x deelnemen aan de selectieprocedure van een opleiding; per instelling verschillend hoe 

vaak je aan hun selectie mag meedoen 

NB. Het is verstandig om bij een fixusopleiding een alternatief te hebben mocht een leerling niet 

geplaatst worden. 

 

5. Studievoorschot 

Het studievoorschot bestaat uit de volgende onderdelen: 

• Geld lenen om te studeren: studievoorschot (maximaal 494 euro per maand) 

• Geld lenen om collegegeld te betalen: collegegeldkrediet (178 euro per maand) 

• Aanvullende beurs (inkomensafhankelijk) : maximaal 403 euro per maand. Dit bedrag mag ook 

geleend worden als er geen recht is op de aanvullende beurs. 

• In totaal kan een student 1075 euro per maand lenen. 

• Studentenreisproduct (OV-chipkaart) – er bestaat recht op dit product voor de nominale studieduur 

+ 1 jaar. Er moet een keuze gemaakt worden tussen weekendkaart of een weekkaart. 

 

Terugbetalen lening over een periode van 35 jaar  

Terugbetaling is inkomensafhankelijk 

Aanvullende beurs en studentenreisproduct worden gift ( voorwaarde: binnen 10 jaar afstuderen, 

anders moet het volledige bedrag terugbetaald worden.) 

 

6. Extra voorzieningen 

Om wie gaat het? 

Studenten met extra ondersteuningsbehoeften zoals: 

• Leerlingen met dyslexie 

• Leerlingen met ASS, AD(H)D 

• Leerlingen met een lichamelijke beperking 

• Leerlingen met een lastige thuissituatie etc. 

 

Wat biedt het hoger onderwijs? 

• Voorzieningen zoals  extra tijd, Kurzweil, maatjesproject etc. 

• Hulp bij huisvesting  

• Begeleid wonen bv. Stumass (wonen en studeren met autisme) 
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Hoe vind ik de informatie? 

• Informeren bij open dagen, meeloopdagen e.d. 

• Google op trefwoorden: Studeren met een (functie)beperking/Studeren met een handicap/ 

Studeren met een specifieke hulpvraag 

Een handig overzicht van contactpersonen bij de HBO- en WO instellingen  is te vinden op 

https://www.ecio.nl/publicaties/contactpersonen-onderwijsinstellingen-bij-studeren-met-een-

functiebeperking/ 

 

NB:  Extra voorzieningen tijdig aanvragen! 
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