
    Studiekeuze ‘op afstand’     

Ook al wordt het nu ‘studiekeuze op afstand’ 

Gebruik dan nog steeds je gezonde verstand. 

Wat vind je leuk, waar gaat je hart sneller van kloppen? 

Waar wil jij in de toekomst je energie graag in stoppen?! 

Zet op een rij wat je zelf belangrijk vindt in je toekomstbeeld 

Zodat je weet wat voor jou echt een wezenlijke rol speelt. 

Maak met diverse opties een lijst van plussen en minnen 

Die je bij elke mogelijkheid op allerlei manieren kunt verzinnen. 

Zo kun je zoeken op het Internet en diverse studies bestuderen 

Maar ook van het maken van keuzetests kun je soms iets leren. 

Je kunt op de websites van vervolgstudies informatie vergaren 

Zodat je weet wat jouw interesse heeft voor de komende jaren. 

Praat eens met studenten, praat met mensen uit het beroepenveld 

Je hebt vaak veel aan wat iemand met ervaring jou vertelt. 

Praat met mensen die jou kennen en wat ze bij je vinden horen 

En ook je mentor en decaan mag je met diverse vragen storen. 

Hopelijk kun je de komende tijd dan prima gaan kiezen 

Aan welke vervolgstudie jij jouw hart wel wilt verliezen. 

Wat wordt jouw taak, jouw roeping, jouw passie na de havo 

Want een gave passende studie is straks een écht cadeau! 

 

Deadline aanmelden MBO verschoven naar 1 mei 2020 

Deadline aanmelden HBO verschoven naar 1 juni 2020 

Vind alles over studiekeuze en inschrijven via studielink op: 

https://www.studiekeuze123.nl/wat-ga-jij-kiezen/studie-kiezen/ 

hoe-moet-ik-mij-aanmelden  

 

Diverse handige tips en hulpmiddelen bij studiekeuze ‘op afstand’: 
 

Twee decanen uit het land maken voor 30 dagen een filmpje om je 
steeds een stukje verder te helpen in jouw eigen studiekeuzeproces: 
https://www.youtube.com/watch?v=oRWtheXPOc4  
 

Via het blog van Hermien Miltenburg van de universiteit van 
Wageningen krijg je veel handige informatie en tips over studiekeuze: 
https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/studiekeuze-maken-online-het-kan-
wel-niet/  
 

Activiteiten die een studiekiezer (en ouder) kan ondernemen: 
1. Kijk naar filmpjes, webinars en presentaties die op de websites 

van de opleidingen staan. 
2. Grasduin flink op www.studiekeuze123.nl. Daar is veel info over 

alle soorten HBO- en WO-opleidingen te vinden. 
3. Soms kun je een online open dag of proefstudie volgen  

(zie websites scholen). 
4. Een studiekiezer kan bellen of mailen met studenten die hij al 

kent of met studenten/contactpersonen van de 
vervolgopleidingen (worden op de websites vermeld). 

5. Bedenk hoe de zelfstudie van deze periode thuis je bevalt. Kijk 
dus naar de hoeveelheid fysieke lessen, die je straks (normaliter) 
krijgt bij een vervolgopleiding. 

6. Kun je niet kiezen…. Kijk dan ook eens naar de opties voor een 
tussenjaar. Doe dit alleen met een duidelijk doel en plan! 
https://www.tussenjaarkenniscentrum.nl/tussenjaar-mogelijkheden-
en-risicos/  

 

Maak eventueel nog eens een keuzetest en bekijk de opleidingen in 
‘jouw’ top-10. Via www.icares.com is een goede test te vinden. 
 

Mocht je zijn ingeschreven voor een selectiestudie: De deadline voor de 
afronding van de selectieprocedures voor de NF-opleidingen wordt 
opgeschoven van 15 april naar uiterlijk 15 juni. 
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