
Welkom ouder(s) / familie / (as.)studenten 

Hermien Miltenburg, Julia Besselink

hermien.miltenburg@wur.nl

www.wur.nl/ouders (presentatie)

 

 

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


U blijft belangrijk

‘Ouders belangrijkste adviseur’ bij studiekeuze en 
tijdens de studie, zegt 55% 1e jaars

● Do’s en dont’s 1e jaar...ouderdag 22-9-2018

● Blog www.studiekeuzekind.nl

● Nieuwsbrief voor ouders

● www.wur.nl/ouders

http://www.studiekeuzekind.nl/
http://www.wur.nl/ouders


Topsectoren

NL wereldwijd top in 9 sectoren (6 typisch ‘Wagenings’) 



Topuniversiteit

 Top studenten en docenten 

 12x beste voltijd universiteit van Nederland (Keuzegids)

 Beste universiteit van Nederland (Elsevier)

 Uitstekende (internationale) reputatie

 Universiteit én bedrijfsleven, samenwerking hbo

https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/kwaliteit-van-de-opleiding-tip-3-tudiekeuze/


Waarom nummer 1 in Keuzegids?

 Boeiende studieprogramma’s 

● (60 bachelor topopleidingen in NL waarvan 17 in W)

 Intensieve begeleiding en prima faciliteiten 

 Kleinschaligheid van de opleidingen 

 Onderzoeksinstituten van wereldfaam 

https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/wat-is-de-beste-universiteit-voor-mijn-kind/
https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/tentamen-halen-op-universiteit-of-hogeschool-de-student-is-verantwoordelijk/


Ons onderwijs

 Contacturen: veel aanwezig

 Veel docenten

 Begeleiding: studieadviseur

 Problemen/belemmering: decanaat
liefst voor aanvang opleiding

 Uitval: laagste van Nederland, <10%

https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/studiesucces-studieadviseur-is-vraagbaak/
https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/studeren-met-een-handicap/


leefomgeving

Het domein vMulti-disciplinair voeding en 

leefomgeving

voeding en 
voedselproductie

gezondheid, leefstijl
en levensomstandigheden

 Duurzame landbouw

 Voeding en gezondheid

 Duurzame visserij

 Biomassa

 Ketens

 Management van mariene 

bronnen

 Landschap en landgebruik

 Natuur & biodiversiteit

 Watermanagement

 Tegenstrijdige belangen

 Gedrag en perceptie

 Voedselveiligheid

 Instellingen

 Klant

 Burger



hbo-wo



Opbouw studie

 Bindend studieadvies: 36 van de 60 studiepunten. 
Waarschuwing na periode 2 en 5 



Eerste studiejaar, vakken volgen: wie, wat waar 1e jaar



Later: vrije keuze, specialiseren



Daarna: master opleiding 



Studiepunten!

https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/bindend-studieadvies-mogelijk-niet-halen/
http://www.wur.nl/upload_mm/5/a/0/927d5180-ef9d-48df-be41-76efdcb862ac_Wie-Wat-Waar 2016-2017.pdf
https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/studiepunten-hoe-werkt-dat/


Engels

 Meeste bacheloropleidingen

● Begin NL, later meer Engels
95% NL studenten

 Zes bacheloropleidingen helemaal Engels

 Masteropleidingen Engels

● 40% internationale studenten

 Taalcursussen





Let op studiepunten

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


Goed studiekeuzeproces is basis goed 

studiekeuzeproces is de basis

https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/studiekeuze-in-5-vwo-is-dit-niet-erg-vroeg/


Studiesucces, 10 tips

1: Begin op tijd 

Beste manier om eerste jaar te halen is goed studiekeuzeproces. 
Begin hier op tijd mee. 

2: Schakel netwerken in 
Stimuleer veel te praten , ook met uw vrienden en bekenden.  

3: Praat met studenten
Ouderejaars geven veel informatie 
aan aanstaande studenten. 

https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/studiekeuze-begin-op-tijd-tips-voor-ouders/
http://www.bit.ly/succesennetwerken
http://www.bit.ly/praatmetstudenten


Studiesucces, 10 tips

4: Introductie
De introductie echt niet missen. 

5: Focus op studie
Volg colleges, doe zelfstudie en maak de tentamens. 

6: Iets naast de studie
Goed ontspannen, 
is ook beter studeren. 

http://www.bit.ly/succesintro
http://www.bit.ly/focusstudie
http://www.bit.ly/naaststudie


Studiesucces, 10 tips

7: Niet alles hoeft meteen goed te gaan
Vraag mogelijkheden tentamens en projecten in te halen. 
Neem regie. 

8: Studieadviseur is vraagbaak
Studie te zwaar? Verkeerd gekozen? Twijfel? 
Belemmeringen? Neem regie. 

9: Planning
Overzicht op studie? Huishouden? Reizen? 

http://www.bit.ly/nietallesgoed
http://www.bit.ly/studieadviseur
http://www.bit.ly/succesplanning


Studiesucces

10: Zijn ouders overbodig als je studeert?



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

• € 163,- collegegeld 

• € 366,- huur 

• € 161,- boodschappen

• €  57,- studieboeken (gemiddeld)

• €  55,- vervoer (naast de OV-kaart)

• € 144,- ontspanning, uitgaan en sport

• €  47,- kleding en schoenen

• €  97,- zorgverzekering

• €  26,- telefoon

• Ongeveer 1000 euro per maand voor 
uitwonende student. 

• Meer informatie

https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/studielening-en-studiekosten/


Inkomsten?

• Bijbaantje (gemiddeld €332 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

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



€ per maand

1: aanvullende beurs: maximaal € 387,92 (afhankelijk 
omstandigheden, in 10 jr afstuderen)

2: ov, week of weekend (in 10 jr afstuderen)

3: lening: maximaal € 867, 68 (terugbetalen)

4: collegegeldkrediet: € 167,17 (terugbetalen)

In totaal kan een student elke maand € 1034,85 lenen. (ev. 
aanvullende beurs gaat hiervan af)



Terug betalen

• 35 jaar voor terugbetalen 

• Weinig verdienen = weinig terugbetalen

• Afbetalen: jaartje overslaan mag

• Student is verantwoordelijk

• Rente laag (nu 0%)

• Hypotheek, onduidelijk

• Pas op



Ouderbijdrage

Gelijk aan de aanvullende beurs? € 387,92 per maand 

Gemiddeld betalen ouders uitwonende studenten €216,- pm
Gemiddeld betalen ouders thuiswonende studenten €82,- pm

Diverse filmpjes op www.studiekeuzekind.nl



Numerus fixus opleidingen met selectie

 Voeding en Gezondheid

 Biotechnologie

 Moleculaire Levenswetenschappen

 Aanmelden voor 15 januari

 Andere opleidingen voor 1 mei via Studielink, 
studiekeuzecheck

https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/filmpje-decentrale-selectie-voor-ouders/
https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/studiekeuzecheck-hoe-werkt-dat-weblezing-30-mei/




Baan, Blijven kiezen

Vooruitzichten (heel) goed

Glazen bol?

Breed 

Specialiseren

Kennis 

Vaardigheden



Woningnood 

 Inschrijven (vanaf 1 januari) www.idealis.nl

● Huurprijzen: €220 - €400 inclusief

 Ook andere mogelijkheden (site kamers)

 Urgentie: afstand<130 km, persoonlijke urgentie

 Dorpen in de omgeving!!!!!!!!

 Tijdelijke kamer

http://www.idealis.nl/
http://www.wur.nl/nl/show/Op-kamers.htm


Uw kind is volwassen

 Geen ‘rapporten’ meer, maar iedere student heeft inzicht 
in de cijfers

 Ouder heeft geen contact met studieadviseur (tenzij 
student dat wil)

 Focus op goed contact met uw kind



Mijn tip voor vandaag...



Mijn tip voor de toekomst

 Toon interesse (op afstand)

● Welke vakken zijn er in het eerste jaar? 

● Hoe studeer je? Bevalt dat?

● Vraag naar resultaten

 Vraag naar welzijn  

● Medestudenten

● Kamer

 Op bezoek gaan 

 (wel bellen)



Oudervoorlichter Hermien Miltenburg

 Presentatie op www.wur.nl/ouders

● Of mij mailen...

 Blog: www.studiekeuzekind.nl

● Lijst onderwerpen? Mail mij...

 Nieuwsbrief (4x pj)

● Invullen

 Hermien.Miltenburg@wur.nl

● Vragen? Mail mij...

 Bellen? 0317-484455

http://www.wur.nl/ouders
http://www.studiekeuzekind.nl/
mailto:Hermien.Miltenburg@wur.nl

