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 Contact:  

lob@jrl.nl 

  

Decanen: 

 Kristel van der Rijt – Havo 

 Vanessa Boon – Vwo 

 

 

Op de site van Qompas  https://studiekeuze.qompas.nl/open-dagen alsook op de site 

https://www.studiekeuze123.nl/open-dagen  vind je een actueel overzicht van 

voorlichtingsactiviteiten van hogescholen en universiteiten.  

 

Vorig schooljaar hebben de huidige Havo 5 en Vwo 6 leerlingen kennis kunnen maken met Qompas. 

Vanaf dit schooljaar gebruiken we deze methode vanaf de brugklas tot en met het eindexamenjaar 

voor loopbaanontwikkeling- en begeleiding (afgekort ‘lob’). Door middel van tests en opdrachten 

leer je je kwaliteiten kennen en word je voorbereid op elke nieuwe stap in je loopbaan. 

Door het werken aan de opdrachten en tests vormt zich automatisch een digitaal loopbaandossier. 

Dit dossier is een goed uitgangspunt voor gesprekken op school, met klasgenoten en mentor, en 

zeker ook voor thuis om de keukentafel.  

Voor een eerste oriëntatie op studies is het studieoverzicht van Qompas een aanrader: 

https://studiekeuze.qompas.nl/studies . 

 

 
Voorlichtingsactiviteiten Hbo en Wo 

 

 

Havo 4 en 5 
Vwo 5 en 6 

Ouders/verzorgers 
 

 
 

Qompas 
 

 
Havo 4 en 5 
Vwo 4 t/m 6 

Ouders/verzorgers 
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De komende tijd worden er twee grote beurzen georganiseerd die het bezoeken waard zijn.  

Op 24 en 25 september vindt de Onderwijsbeurs Zuid plaats in Veldhoven. Hier zijn ruim 90 

onderwijsinstellingen van alle niveaus te vinden. De inschrijving is gratis en vindt plaats per tijdslot; 

ga hiervoor naar https://www.onderwijsbeurszuid.nl/nl . 

Als je geïnteresseerd bent in een studie, stage of tussenjaar in het buitenland is de Buitenlandbeurs 

op 26 en 27 november een aanrader. Schrijf je gratis in via https://www.buitenlandbeurs.nl . 

 

 

Wil je deelnemen aan bijvoorbeeld een meeloopdag of proefstuderen dan kun je hiervoor verlof 

aanvragen bij de coördinatoren: coördinatorenbovenbouw@jrl.nl . Stuur altijd een bewijs mee met 

bevestiging van je deelname.  

Dit geldt niet als een activiteit ook in het weekend plaatsvindt.  

Voor de Onderwijsbeurs Zuid willen we leerlingen die op vrijdag willen gaan enigszins tegemoet 

komen. Je mag daarom verlof aanvragen vanaf het 7e uur, waardoor je je kunt intekenen voor het 

tijdslot van 15:30 uur. 

 

 

Bij het oriënteren op een studie kom je begrippen tegen waarvan je de betekenis wellicht niet kent. 

Wat is bijvoorbeeld een ‘honoursprogramma’, ‘bindend studieadvies’ of ‘minor’? 

Op https://www.studiekeuze123.nl/studiekeuzewoordenboek worden veelgebruikte begrippen 

uitgelegd. 

Een aantal veelvoorkomende begrippen lichten we hieronder uit. 

 

 

Beurzen 

 
Havo 4 en 5 
Vwo 5 en 6 

Ouders/verzorgers 
  

 

Verlof 

 
Havo 4 en 5 
Vwo 5 en 6 

Ouders/verzorgers 
  

 

Begrippen 

 
Havo 4 en 5 
Vwo 4 t/m 6 

Ouders/verzorgers 
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Associate degree 

Een associate degree-opleiding (afgekort ‘Ad’) is een tweejarige studie in het hoger 

beroepsonderwijs (hbo). Qua niveau zit een associate degree tussen een mbo-4 en een hbo-bachelor 

in. Je kunt na het behalen van het diploma gaan werken of je kunt verder studeren voor een hbo-

bacheloropleiding.  

Een associate degree is meer praktijkgericht dan een hbo-bacheloropleiding. De 

opleidingsprogramma’s sluiten goed aan op de vraag vanuit het bedrijfsleven. 

 

Numerus fixus 

Sommige opleidingen hebben een maximum aantal beschikbare plekken. Dit heet een numerus 

fixus. Als meer mensen zich aanmelden dan het aantal beschikbare plekken, dan vindt er een 

selectieprocedure plaats. Onderwijsinstellingen mogen zelf bepalen hoe die selectieprocedure eruit 

ziet, zie ‘decentrale selectie’. 

 

Decentrale selectie 

Tot 2017 was er bij studies met numerus fixus sprake van een centrale loting. Dit is daarna 

vervangen door de decentrale selectie. Dit betekent dat universiteiten en hogescholen zelf mogen 

bepalen wie er wel of juist niet als student toelaten wordt. De activiteiten rondom de decentrale 

selectie zijn overal anders, zelfs bij vergelijkbare opleidingen. Regels over de selectie publiceren 

hogescholen en universiteiten op hun site, raadpleeg deze op tijd. 

Een aantal opleidingen maakt bij de selectie gebruik van de (schoolexamen-)cijfers die je behaald 

hebt bij de overgang naar de eindexamenklas. Vanwege het coronavirus is er in overleg met 

universiteiten en hogescholen en is besloten om -in plaats van de overgangscijfers- de 

schoolexamencijfers die een leerling heeft behaald t/m 14 januari 2022 te gebruiken bij de 

selectieprocedure.  

 

Studiekeuzecheck 

De studiekeuzecheck is een activiteit die de opleiding organiseert voor studenten die zich hebben 

aangemeld. De studiekeuzecheck is bedoeld om te controleren of de studie die jij hebt gekozen 

echt bij je past, nog voordat je van start gaat met de studie. Na de check krijg je van de 

onderwijsinstelling een advies dat iets zegt over of de opleiding bij jou past.  

De check kan verschillende vormen hebben. Soms is het een toets, bij een andere opleiding vul je 

een digitale vragenlijst in, heb je een persoonlijk gesprek of volg je een proefcollege. 

Soms noemt de opleiding of onderwijsinstelling de activiteit gewoon 'studiekeuzecheck', maar soms 

wordt het ‘matchting’ genoemd. Of er wordt gesproken over de vragenlijst of het intakegesprek en 

dan is dat soms de studiekeuzecheck. 

  



 

 

De volgende data zijn met name voor eindexamenleerlingen belangrijk. 

Vanaf oktober Vanaf oktober kun je je aanmelden voor een opleiding via Studielink 

15 januari Deadline aanmelden voor opleidingen met een numerus fixus 

 

15 januari – 15 april Selectieprocedures van aanmeldingen voor opleidingen met numerus fixus 

15 april Uitslag numerus fixusopleidingen bekend 

1 april Deadline aanmelden mbo-opleidingen 

1 mei Deadline aanmelden meeste ad-, hbo-, wo-opleidingen 

Juni - juli Na aanmelden (en meestal na de eindexamens) neemt je doorgaans deel 

aan de studiekeuzecheck.  

Uiterlijk 31 augustus Als je je tijdig hebt aangemeld voor een opleiding, kun je tot 31 augustus  

nog wisselen van studie. 

 

 

 

 

Via www.studielink.nl regel je de inschrijving voor een studie aan een hogeschool of universiteit in 

Nederland en tevens de aanmelding voor DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs). Dit geldt niet voor 

particuliere opleidingen, hiervoor dien je je rechtstreeks bij het opleidingsinstituut in te schrijven.  

Let op: voor de inschrijving bij Studielink heb je een DigiD nodig. Houd er rekening mee dat de 

eventuele aanvraag van een DigiD ongeveer een week duurt.  

Het is van belang dat, voordat het inschrijfverzoek in Studielink gedaan wordt, via de website van 

de hogeschool of universiteit wordt bekeken hoe de inschrijfprocedure van de opleiding is. 
Studielink is namelijk maar een deel van het inschrijfproces. Er kunnen ook nog stappen zijn die 
specifiek voor een onderwijsinstelling/opleiding gelden. Daarnaast zijn er algemene stappen 
waaraan voldaan moet worden, zoals betalen van het collegegeld.  

 
Belangrijke data 

 

 
Havo 5 
Vwo 6 

Ouders/verzorgers 
 

 

Procedure aanmelding voor een studie 

 
Havo 5 
Vwo 6 

Ouders/verzorgers 
  

http://www.studielink.nl/


Je mag je per studiejaar voor maximaal 4 opleidingen tegelijkertijd aanmelden in Studielink. 

Maximaal 2 opleidingen hiervan mogen een numerus fixus hebben. Uiterlijk 31 augustus maak je je 

definitieve keuze en annuleer je de andere aanmeldingen in Studielink. 

  

 

 

 

Op de site https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/voortgezet-onderwijs/vraag-en-

antwoord/checklist-studeren vind je een persoonlijk overzicht van regelzaken voor aankomende 

studenten. 

Minimaal 3 maanden voor aanvang van de studie moet een lening, aanvullende 

beurs/studiefinanciering en een studentenreisproduct aangevraagd worden bij Dienst Uitvoering 

Onderwijs (DUO).  

Het is verstandig op tijd te kijken naar de financiële gevolgen van studeren. Daarom verzorgt DUO 

een webinar op donderdag 30 september om 19.30 uur. In de uitzending van ongeveer drie kwartier 

krijg je alle informatie over studiefinanciering. Tijdens de uitzending is er gelegenheid vragen te 

stellen aan medewerkers van DUO.  

Aanmelden gaat via https://duo.nl/webinar . 
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Zaken om te regelen 

 

 

Havo 5 
Vwo 6 

Ouders/verzorgers 
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