
Hermien Miltenburg en 
studenten 

hermien.miltenburg@wur.nl

Presentatie: www.wur.nl/ouders en bij de decaan

mailto:hermien.miltenburg@wur.nl
http://www.wur.nl/ouders


Wat zeggen scholieren:

• Studiekeuze.. (LAKS) hartstikke moeilijk: 
Wij worden het best geholpen door

• familie (43%) 

• decaan (22%)

• de mentor (8-9%)

• een student die de opleiding al volgt (8-9%)

• vrienden (8-9%) 

https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/laks-en-ouders/


Wat moet de studiekiezer ontdekken? (link)

• Wie ben ik? Wat kan ik?

• Wat wil ik?

• Wat hoort bij mij?

• Wie wil ik worden?

• Wie kan mij helpen?

Help uw kind met hierover 
samen te praten

https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/studiekeuze-en-loopbaan-van-uw-kind/


Meerdere toekomstmogelijkheden (link)

https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/toekomstdenken-als-basis-voor-een-goede-start/


Gaan studeren? (link)

• Wat ga je studeren?

• Mbo? hbo? wo?

• Eerst de studie, 
dan de stad
• Vergelijk de studies,

al heten ze hetzelfde, 
ze zijn allemaal anders.

https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/gaan-studeren/


Begin op tijd (link)

• Er moeten veel stappen gezet worden

• 4 havo - 5 vwo is het belangrijkste jaar

• Zet uw kind al deze stappen?

https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/een-studie-kiezen-is-een-heel-proces/


Welk interessegebied? (link)

• Binnen interessegebied
veel mogelijkheden

• Dokter worden?
Kijk ook naar andere
opleidingen binnen
gezondheid

• Specialiseren binnen
de studie

• Interessegebieden:
www.studiekeuze123.nl
Keuzegids

https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/welk-interessegebied-past-bij-mij/
http://www.studiekeuze123.nl/
https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/keuzegids-universiteiten-2018-consumentengids-voor-aanstaande-studenten/


Studies vergelijken (link)

• Alle studies zijn anders
• Hoe leer je?

• Hoe succesvol is deze studie?

• Arbeidsmarkt?

• Vergelijk:
• www.studiekeuze123.nl

• www.kiesjestudie.nl

• Keuzegids

https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/studies-vergelijken/
http://www.studiekeuze123.nl/
http://www.kiesjestudie.nl/
https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/keuzegids-universiteiten-2018-consumentengids-voor-aanstaande-studenten/


Op welk niveau ga ik studeren? (link)

• Mbo?

• Hbo?

• Wo?

• Doorstromen

• Bachelor - master

• Mbo naar hbo
• Associate Degree

• Hbo naar wo
• Na propedeuse
• Na bachelor
• Toelating

https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/op-welk-niveau-ga-ik-studeren/
https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/masterkeuze-opnieuw-echte-studiekeuze/
https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/van-mbo-naar-hbo/
https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/associate-degree-nieuwe-opleiding-in-het-hoger-onderwijs/
https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/met-hbo-propedeuse-naar-universiteit/
https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/met-hbo-bachelor-naar-universiteit-het-is-vaak-lastig/


Ieder jaar 60 studiepunten (link)

• Wat zijn studiepunten?

• Hoe verdienen?

• Wat als je ze niet haalt?

• Vergelijken opleidingen

https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/studiepunten-hoe-werkt-dat/


Bindend studieadvies (link)

• Hoeveel studiepunten?

• Hoeveel studenten halen
het eerste studiejaar?

• Wat bij negatief advies?

• Student krijgt bericht

https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/bindend-studieadvies-mogelijk-niet-halen/


Ga kijken

• Studenten ontmoeten
• Open Dagen (meerdere) 

• (online)Proefstuderen, 
meeloopdagen

• Praten met: 
• Ouders: docenten, decaan

• Scholieren: studenten

https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/open-dag-bezoeken-vijf-tips-voor-ouders/
https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/online-proefstuderen-hulpmiddel-bij-studiekeuze/
https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/studiekeuze-is-een-lange-route-van-profielkeuze-tot-afstuderen/
https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/de-decaan-wat-doet-hij-of-zij-eigenlijk/


(individuele) meeloopdag, sfeer proeven
(meer weten)

https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/meeloopdag-volgen-is-een-belangrijke-stap-in-het-studiekeuzeproces/


(online) proefstuderen (link)

• Bevalt de inhoud?

https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/proefstuderen-en-je-inhoudelijk-verdiepen-in-een-thema/


Zoek informatie

• www.studiekeuze123.nl (artikel)

• Let op feiten en cijfers (studiebijsluiter)
• Studentenoordeel
• % slagen eerst jaar
• Hoe lang doe je over de opleiding?
• Grootte van de groepen

• Testen (interessetesten)
• Arbeidsmarkt

• www.kiesjestudie.nl

• www.studiekeuzekind.nl (blog)
• Artikelen over studiekeuze, studeren, studiekosten en tussenjaar. Abonneren mogelijk

http://www.studiekeuze123.nl/
https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/studiekeuze123-ouders-en-studiekeuzesite/
http://www.kiesjestudie.nl/
http://www.studiekeuzekind.nl/


Waarom zo moeilijk doen?

• 30% hbo valt uit in eerste studiejaar
• 20% wo valt uit in eerste studiejaar
• De helft van de studieuitval 

heeft te maken met 
onvolwaardige studiekeuze

• Te veel keuzemogelijkheden

• De studie was niet wat ik dacht

• Ik was toch niet zo gemotiveerd

• De manier van lesgeven past niet bij mij

• De studie heeft niets te maken met mijn ambitie



Check je stek

• Het meeste studiekeuze’werk’ in vooreindexamenklas (4H, 5V)

• Selectie opleidingen: decentrale selectie andere data (15-1) 
• Cijfers en motivatie

• Meeste opleidingen: aanmelden voor 1-5 in het eindexamenjaar, 
studiekeuzecheck

https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/filmpje-decentrale-selectie-voor-ouders/
https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/studiekeuzecheck-hoe-werkt-dat/


Studiekeuzecheck is geen selectie, voor 1 mei

https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/studiekeuzecheck-hoe-werkt-dat-weblezing-30-mei/


Decentrale selectie (link)

• Een-derde van de opleidingen

• Dokter, tandarts, dierenarts

https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/decentrale-selectie-hoe-bereid-je-je-voor/


Baan

• Baankansen vergelijken (Keuzegids Hoger Onderwijs, www.studiekeuze123.nl ) 

• Kiezen voor werkgelegenheid? Kansen arbeidsmarkt?
• Interessegebied
• Studie
• Beroepen bekijken

• Studiekeuze123
• Sites opleidingen
• Netwerk
• Op school
• Tijdens de studie

• Let op de kwaliteit van de opleiding

https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/kwaliteit-van-onderwijs/
http://www.studiekeuze123.nl/
https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/zeker-van-een-baan-met-welke-studiekeuze/
https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/arbeidsmarkt-je-kansen-inschatten-als-studiekiezer/


Wat kost studeren (+/-)? (Nibud)

• Collegegeld €172,- (nieuwe eerstejaars betalen maar de helft)

• Huur (inclusief energie, water, tv, internet) gemiddeld €417,- (verschilt stad )

• Boodschappen €181

• Studieboeken en andere zaken voor de studie € 58,-

• Vervoer naast de OV kaart (fiets ed.) €63,-

• Ontspanning, uitgaan sport €146,-

• Kleding en schoenen €47,00

• Zorgverzekering €106,-

• Telefoon €26,-
• Ongeveer 1000 euro per maand voor uitwonende student. Schat uitgaven goed in!

• Meer informatie

https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/halvering-collegegeld-eerstejaars-hoger-onderwijs-studiejaar-2018-2019/
https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/kamer-zoeken-belangrijk-voor-goede-start-weblezing-20-juni/
https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/studielening-en-studiekosten/


Inkomsten?

• Bijbaantje (gemiddeld €400,- pm.)

• Zorgtoeslag, soms huurtoeslag

• Ouderbijdrage 

• Studielening

• Aanvullende beurs 

• Blog www.studiekeuzekind.nl
meer over financiën

https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/bijbaan-kun-je-zonder/
https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/wat-kost-de-studie-van-mijn-kind-de-rol-van-ouders-bij-geldzaken/
https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/lenen-voor-een-studie-en-terugbetalen/
https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/studiefinanciering-in-het-kort-voor-ouders/
http://www.studiekeuzekind.nl/


Studiefinanciering HO

De Studiefinanciering bestaat uit vier onderdelen:

1: de aanvullende beurs
2: de studenten OV chipkaart
3: de lening en
4: het collegegeldkrediet.

www.duo.nl

https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/studiefinanciering-in-het-kort-voor-ouders/


€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ per maand

1: aanvullende beurs: maximaal € 389,16 (hoogte omstandigheden, gift bij 
binnen 10 jaar afstuderen, anders terug betalen)

2: ov, week of weekend (binnen 10 jaar afstuderen gift, anders terug betalen)

3+4: lening: maximaal elke maand € 1037,63 lenen. (ev. aanvullende beurs 
gaat hiervan af)

Let op: lenen is terugbetalen



Hoelang studiefinanciering?

• hbo bachelor: 7 jaar lening, 5 jaar OV, 4 jaar aanvullende beurs

• hbo + 1 jarige wo master: 7 jaar lening, 5 jaar OV, 4 jaar aanvullende beurs

• hbo + 2 jarige wo master: 8 jaar lening, 6 jaar OV, 5 jaar aanvullende beurs

• wo bachelor + 1 jarige wo master: 7 jaar lenen, 5 jaar OV, 4 jaar 
aanvullende beurs

• wo bachelor + 2 jarige wo master: 8 jaar lenen, 6 jaar OV, 5 jaar 
aanvullende beurs

• wo bachelor + 3 jarige wo master: 9 jaar lenen, 7 jaar OV, 6 jaar 
aanvullende beurs.



Terug betalen (link)

• 35 jaar voor terugbetalen

• Weinig verdienen = weinig terugbetalen

• Afbetalen jaartje overslaan mag

• Student is verantwoordelijk

• Rente laag (nu 0%)

• Hypotheek, onduidelijk

• Pas op

https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/lenen-voor-een-studie-en-terugbetalen/


Ouderbijdrage

• Gelijk aan de aanvullende beurs? € 389,16 per maand

• Kunt u dat niet betalen? Aanvullende beurs

• Geen verplichting 

• Samen afspreken (niet pamperen)

Diverse filmpjes op www.studiekeuzekind.nl (tab. Financiën)

http://www.studiekeuzekind.nl/


Als kiezen echt niet lukt... Tussenjaar? 

• Begin niet aan een studie als je er niet zeker van bent 

• Stapel niet de ene ‘gecrashte’
studie op de andere

• Tussenjaar

• Dagbesteding

https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/tussenjaar-tien-tips/


Wat kun je doen tijdens een tussenjaar?

• werken, reizen (50%), vrijwilligerswerk 

• Aanvullende vakken profiel

• Doorgaan met studiekeuze

• Open dagen, meeloopdagen

• Studiekeuzeprofessional?

• Tussenjaarprogramma?

• Contact (ex) decaan

• Zie www.studiekeuzekind.nl

http://www.studiekeuzekind.nl/


Decaan (M/V) als vraagbaak

https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/de-decaan-wat-doet-hij-of-zij-eigenlijk/


Wat kunnen ouders doen?

• Toon interesse
• Welke vakken zijn er in het eerste jaar? (site)
• Hoe studeer je? Bevalt dat?
• Vraag naar resultaten
• Let op: geen contact met opleiding

• Vraag naar welzijn  
• Medestudenten
• Kamer

• Op bezoek gaan 

• (wel bellen)



Je kunt een paard naar de rivier brengen....
maar het niet dwingen te drinken



• hermien.miltenburg@wur.nl

• 0317-484455

• Studiekeuze Stripboek downloaden

mailto:hermien.miltenburg@wur.nl
https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/studiekeuze-stripboek/

