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Uiteraard zetten ook dit schooljaar de Hbo's en universiteiten weer graag hun deuren open voor 

leerlingen van het voortgezet onderwijs om een kijkje te komen nemen.  

Met het oog op voorzorgsmaatregelen i.v.m. covid heeft het ministerie echter geadviseerd om geen 

open dagen te organiseren tussen de herfstvakantie en de voorjaarvakantie.  

Dat betekent dat algemene open dagen bij veel instellingen al in september en oktober zullen 

plaatsvinden en daarna pas weer in maart. In de tussenliggende periode worden er wel kleinschalige 

oriëntatiemomenten aangeboden, zoals meeloopmomenten, proefstuderen en bijvoorbeeld een 

campustour. 

 
 

Voorlichtingsactiviteiten Hbo en Wo 
 

 
Havo 4 en 5 

Vwo 4, 5 en 6 
Ouders/verzorgers 
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Veel instellingen blijven werken met ontvangst per tijdsslot waarbij vooraf inschrijven noodzakelijk is. 

Bekijk de sites van de betreffende instelling om te zien welke activiteiten er op het programma staan 

voor de komende tijd.  

Verder blijft ook een groot aantal van de online activiteiten in stand. Dit kunnen webinars zijn, 

chatmogelijkheden met studenten of een virtuele tour over de campus. Vooral de algemene, brede 

onlinevoorlichtingen van de instellingen zijn als eerste stap belangrijk om te volgen, voordat je naar 

fysieke activiteiten gaat. 

Op de site van Qompas alsook op de site van studiekeuzestudiekeuze123 vind je altijd een actueel 

overzicht van voorlichtingsactiviteiten van hogescholen en universiteiten. Specifiek voor onze regio 

Zuid hebben de hogescholen en universiteiten een gezamenlijke activiteitenkalender opgesteld. 

 

Op vrijdag 30 september en zaterdag 1 oktober vindt de Onderwijsbeurs Zuid plaats in Veldhoven, 

die zeker de moeite waard is. Hier zijn ruim 90 onderwijsinstellingen van alle niveaus te vinden. De 

inschrijving is gratis en vindt plaats per tijdslot. 

De beurs is beide dagen geopend van 9.00 tot 16.00 uur. Zorg dat je de geprint ticket bij je hebt, deze 

geldt op de beurs als bezoekers-badge. 

Op basis van jouw voorkeuren en interesses kun je vooraf een gepersonaliseerde plattegrond maken. 

Via deze link kun je aan de slag met het maken van jouw eigen persoonlijke plattegrond. Hier vind je 

een totale plattegrond van de beurs. 

 

Van te voren kun je alvast het beursmagazine doornemen. Hier vindt je het hele programma,            

de deelnemende (onderwijs)instellingen en lees je inspirerende verhalen van                                 

andere (oud-)studiekiezers. 

 

 

 
 

Onderwijsbeurs Zuid 

 
Havo 4 en 5 

Vwo 4, 5 en 6 
Ouders/verzorgers 

 

 
 

Aanvraag verlof i.v.m. studie-oriëntatie 
 

 
Havo 4 en 5 
Vwo  5 en 6 

 

https://studiekeuze.qompas.nl/open-dagen
https://sgboxtel-my.sharepoint.com/personal/v_boon_jrl_nl/Documents/decanaat/nieuwsbrief/2022-2023/studiekeuze
https://www.studiekeuze123.nl/open-dagen
https://image.info.tilburguniversity.edu/lib/fe8b1372756d01787d/m/2/eee69541-f77d-4f43-89d5-b3a2c9cffdeb.pdf
https://www.onderwijsbeurszuid.nl/nl/de-beurs/gratis-inschrijven
https://tracking.onderwijsbeurzen.nl/app/?v=1663740746&cctw=AQIAAAAAhAgsqZ4fkAT0kJFZi4w#/
https://tracking.onderwijsbeurzen.nl/nl/plattegrond?cctw=AQIAAAAAhAgsqZ4PkhS2kJdBK6g
https://tracking.onderwijsbeurzen.nl/nl/plattegrond?cctw=AQIAAAAAhAgsqZ4PkhS2kJdBK6g
https://tracking.onderwijsbeurzen.nl/nl/de-beurs/beursmagazine?cctw=AQIAAAAAhAgsqZ4PkhS2kJdJC6w


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

aanvragen bij de coördinatoren: coördinatorenbovenbouw@jrl.nl. Dit geldt niet als een activiteit ook 

in het weekend plaatsvindt. Stuur altijd een bewijs mee met bevestiging van je deelname. 

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

komen. Je mag daarom verlof aanvragen voor een halve dag.  

 

De volgende data zijn met name voor eindexamenleerlingen belangrijk. 

Oktober 2022 Vanaf 1 oktober kun je je aanmelden voor een opleiding via Studielink 

15 januari 2023 Deadline aanmelden voor opleidingen met een numerus fixus 

15 januari – 15 april 

2023 

Selectieprocedures van aanmeldingen voor opleidingen met numerus fixus 

15 april 2023 Uitslag numerus fixusopleidingen bekend 

1 april 2023 Deadline aanmelden mbo-opleidingen 

1 mei 2023 Deadline aanmelden meeste ad-, hbo-, wo-opleidingen 

Juni – juli 2023 Na aanmelden (en meestal na de eindexamens) neemt je doorgaans deel 

aan de studiekeuzecheck.  

Uiterlijk 31 augustus 

2023 

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

nog wisselen van studie. 

 

Let op: voor sommige opleidingen gelden extra toelatingseisen. Bij bijvoorbeeld kunst- en 

sportopleidingen of hotelschool moet je laten zien dat je dat je genoeg talent of de juiste 

eigenschappen hebt voor de opleiding. Kijk hiervoor op de website van de opleiding die je wilt 

volgen.  

Voor deze opleidingen met extra toelatingseisen moet je je vaak eerder aanmelden dan de hierboven 

genoemde data. Het verschilt per opleiding, dus kijk op tijd op de site van de instelling. 

  

 
 
 

 
Havo 3, 4 en 5 

 

 
 

Belangrijke data 

 
Havo 5 
Vwo 6 

Ouders/verzorgers 
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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.  

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 van de rijksoverheid 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).  

Heb je nog geen idee welke studie je wil gaan doen of twijfel je nog? Zorg dan dat je zo snel mogelijk 
in gesprek gaat met je mentor, bijvoorbeeld bij het startgesprek. Binnenkort krijg je via je mentor ook 
toegang tot Qompas, waarin je tests en opdrachten kunt doen die je helpen bij het maken van je 
studiekeuze.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Aanmelden vervolgstudie 

 
Havo 5 
Vwo 6 

Ouders/verzorgers 
 

http://www.studielink.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/voortgezet-onderwijs/vraag-en-antwoord/checklist-studeren


 

 

Als je overweegt na het behalen van je diploma op het JRL een tussenjaar te nemen, dan is het 

verstandig om je op tijd te oriënteren op de mogelijkheden. Onderstaande online workshops zijn 

hierbij aan te bevelen. 

Donderdagavond 24 november vindt de online workshop Studeren of een tussenjaar? plaats voor 

jongeren en ouders die twijfelen. 

Op woensdagavond 7 december kun je deelnemen aan de online workshop Tussenjaarplan voor 

degene die een persoonlijk plan wil maken, risico’s en kosten wil beperken, en het tussenjaar wil 

gebruiken om kansen op een fijne (studie)loopbaan te vergroten. 

Als laatste is op woensdagavond en donderdagavond 18 en 26 januari 2023 de online 

TussenjaarBeurs voor oriëntatie op mogelijkheden voor invulling van een tussenjaar in binnen- en 

buitenland.  

 

 

Wanneer je je schoolloopbaan na het JRL voortzet, heb je de keuze uit verschillende opties. We 

zetten de grootste verschillen tussen het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), het hoger 

beroepsonderwijs (hbo) en het wetenschappelijk onderwijs (universiteit) voor je op een rijtje. 

  

 
 

Tussenjaar 

 
Havo 4 en 5 
Vwo 5 en 6 

Ouders/verzorgers 
 

 
 

Mbo – Hbo - Wo 

 
Havo 3, 4 en 5 

Vwo 3, 4, 5 en 6 
Ouders/verzorgers 

 

https://www.tussenjaarkenniscentrum.nl/tussenjaar-mogelijkheden-en-risicos/workshop-tussenjaarplan/workshop-studeren-of-een-tussenjaar/
https://www.tussenjaarkenniscentrum.nl/tussenjaar-mogelijkheden-en-risicos/workshop-tussenjaarplan/
https://www.tussenjaarkenniscentrum.nl/tussenjaar-mogelijkheden-en-risicos/tussenjaarbeurs/
https://www.tussenjaarkenniscentrum.nl/tussenjaar-mogelijkheden-en-risicos/tussenjaarbeurs/


 

Mbo Hbo Universiteit 

Beroepsvaardigheden leren Beroepsvaardigheden leren, maar ook 

analyseren en reflecteren 

Academische vaardigheden leren (zoals 

analyseren, kritisch denken, onderzoek doen, 

artikelen schrijven) 

Nadruk op de praktijk Theorie verbinden met praktijk Nadruk op theorie 

Studiestof in kleine brokjes Grote hoeveelheid studiestof gespreid 

behandelen 

In korte tijd veel (Engelstalige studiestof) 

Veel verschillende vakken Veel verschillende vakken Minder vakken, veel verdieping 

Verplichte avo-vakken Vrij keuzepakket (minor) Vrij keuzepakket (minor) 

Korte toetsen, aantonen dat je het weet Lange toetsen, aantonen dat je het 

begrijpt 

Lange toetsen, maar vooral: zelf onderzoek 

doen, nieuwe kennis opdoen 

Ongeveer 30 uur les en 10 uur zelfstudie 

per week 

Ongeveer 24 uur les en 16 uur zelfstudie 

per week 

Ongeveer 14 uur les en 26 zelfstudie per week 

Les in klasverband en werkgroepen Les in klasverband (soms in grote 

collegezalen) 

Les in grote collegezalen, soms kleinschalige 

werkgroepen 

Veel groepsopdrachten Veel groepsopdrachten Weinig samenwerking 

Meerdere praktische stages Eén of meer praktische stages (met 

onderzoeksgedeelte) 

Geen stage of één onderzoeksstage 

Veel controle en begeleiders  Een beetje controle en begeleiding Weinig of geen controle, grote eigen 

verantwoordelijkheid 

Bij niveau 4 (middenkader) duurt de 

studie 3 tot 4 jaar. Wanneer je daarna 

nog een specialistenopleiding doet, is dat 

1 jaar langer. 

Bij succesvol afsluiten krijg je een mbo-

diploma.  

 

Alleen een mbo-diploma op niveau 4 

biedt toegang tot het hbo 

Propedeusefase van 1 jaar, daarna 3 jaar 

hoofdfase. 

Het diploma heeft een bachelorgraad 

(eventueel met vermelding van het 

vakgebied) 

 

Mogelijkheid om hierna (soms bij 

dezelfde instelling) een 1- of 2-jarige 

masteropleiding te volgen. 

Bachelorfase van 3 jaar (eventueel met 1 jaar 

propedeuse) met afhankelijk van de instelling 

een hoofd- en bijvak (major/minor structuur) 

of voornamelijk in één studierichting. 

Afsluiting met een bachelorgraad  

Daarna masterfase van 1 jaar (meeste 

richtingen), 2 jaar (technische en 

natuurwetenschappelijke richtingen en 

tandartsopleiding) of 3 jaar 

((dier)geneeskunde of apothekersopleiding). 

Afsluiting met een mastergraad. 

*Avo-vakken: Nederlands, rekenen, aardrijkskunde, geschiedenis, levensbeschouwing, lichamelijke opvoeding en culturele vorming 


