
LOB Voorlichting ouders  
 
 
The only way to do great work is to love what you do (Steve Jobs)  
 
Dit gunnen wij al onze leerlingen, maar veel vinden het nog flink lastig om erachter te komen wat zij 
graag doen.  
 
Stappen keuzeproces:  

1. Oriënteren: wat wil je, wat kun je (Keuzeweb, gesprekken mentor, decaan en omgeving) 
2. Verkennen: wat zou daarbij aansluiten (interne en externe activiteiten, www.tkmst.nl, 

www.studiekeuze123.nl, www.startstuderen.nl)  
3. Verdiepen: open dagen bezoeken, meelopen, proefstuderen  
4. Knoop doorhakken  

 
 
U bent belangrijk in het studiekeuzeproces van uw kind!  
 
Wat kunt u doen?  

 Gebruik LSD, wees een OEN, laat OMA thuis en gebruik NIVEA 
o LSD: luisteren, samenvatten, doorvragen (het liefst in een zo informeel mogelijke 

setting. Het kan ook helpen om samen een overzichtsschema op te stellen of samen 
een open dag te bezoeken)  

o OEN: open, eerlijk, nieuwsgierig  
o OMA: opvattingen/oordelen, mening, advies  
o NIVEA: niet invullen voor een ander (hoe graag u het ook anders ziet, de uiteindelijke 

keuze ligt bij uw kind)     
  
 
Wat kun je tegenkomen en wat is belangrijk? 
  

 Inschrijving studie zonder selectie: deadline 1 mei. Bij twijfel toch inschrijven, want wisselen 
mag dan nog tot 1 september. Ben je te laat? Dan mag een instelling je toegang weigeren.  

 Inschrijving studie met (decentrale) selectie: deadline 15 januari. Aanmelden kan voor max 
2 selectiestudies.   

 Studiekeuzecheck of matching: na inschrijving via Studielink word je hiervoor opgeroepen. 
Het is verplicht en bij deelname wordt je automatisch toegelaten tot de opleiding. Wel krijg 
je een advies. Dit is alleen niet bindend en puur voor jezelf. Wisselen kan nog tot 1 
september. De vorm kan verschillen, maar steeds vaker worden de cijfers uit de 
voorexamenklas meegenomen!    

 Financiering studie:   
 

Onderdeel Max. bedrag Lening of gift? 

DUO-lening € 854,13 per maand Lening  

Collegekrediet Hoogte collegegeld Lening 

Studentenreisproduct n.v.t. Gift, mits je binnen 10 jaar een diploma haalt 

Aanvullende beurs € 370,00 per maand Gift, mits je binnen 10 jaar een diploma haalt  

 
Geen 18 = geen studiefinanciering, maar nog wel kinderbijslag. 
Handige sites: www.nibud.nl, www.financieelstudieplan.nl, www.duo.nl 
 

http://www.tkmst.nl/
http://www.studiekeuze123.nl/
http://www.startstuderen.nl/
http://www.nibud.nl/
http://www.financieelstudieplan.nl/
http://www.duo.nl/


 BSA: (negatief) bindend studieadvies: Iedere student ontvangt aan het eind van het eerste 
studiejaar een positief of negatief BSA. Bij een negatief BSA kan een hogeschool of 
universiteit eisen dat je moet stoppen met de opleiding. Dit geldt als er onvoldoende 
studiepunten zijn gehaald en er geen bijzondere omstandigheden spelen.  

 Studentenwoningweb: wil je later op kamers wonen? Schrijf je hier dan snel in, de wachttijd 
kan soms flink oplopen!   

 
 
Hier nog wat belangrijke termen:  
 

 Bachelor = graad na het voltooien van 4-jarige hbo-opleiding, of 3-jarige wo-opleiding 

 Master = graad na het voltooien van een masteropleiding aan een hogeschool of universiteit. 
Dit kun je doen na afloop van de bachelor  

 Major = hoofdfase van een opleiding 

 Minor = vakken die je zelf kiest als onderdeel van je opleiding. Dit kan zowel verdiepend 
(binnen de opleiding zelf) als verbredend (als onderdeel van andere opleidingen)   

 Propedeuse = het eerste jaar van de opleiding  


