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Beste ouder(s)/verzorger(s),  
 
Is uw zoon of dochter er nog niet helemaal uit welke studie hij of zij wil kiezen? Wilt u als 
ouder helpen, maar weet u niet precies hoe? Of wilt u aanvullende informatie over het 
huidige onderwijssysteem in het hoger onderwijs? In de komende periode wordt extern een 
tweetal webinars georganiseerd door Hermien Milterburg, oudervoorlichter en oprichter van 
www.studiekeuzekind.nl. De webinars richten zich op studeren op een hbo of universiteit. Er 
wordt voor geen enkele opleiding of instituut reclame gemaakt, aanmelden is vrijblijvend en 
er wordt niets gedaan met de e-mailadressen. Tijdens de webinars, maar ook daarna, 
kunnen er vragen gesteld worden. De webinars zijn van 19.30 tot 20.30 uur. Uiteraard kan 
uw zoon of dochter ook aanschuiven.   
 
23 maart: Wat maakt studiekeuze lastig?  
Tijdens dit webinar wordt ingegaan op drie veelgehoorde belemmeringen bij de keuze voor 
een studie: ‘Er zijn te veel studies’, Ik vind eigenlijk niets leuk’ en ‘zorgen en vragen over 
geldzaken’. Aanmelden kan via: https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/te-veel-studies-
vragen-over-geld-webinar-23-maart/.    
 
21 april: Een klik voelen voor een opleiding  
Twijfelt uw zoon of dochter tussen een aantal studies? Zoeken tot je een klik voelt en 
handige vragen om jezelf te stellen is het thema van dit webinar. Aanmelden kan via: 
https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/een-klik-voelen-bij-de-opleiding-waar-je-voor-gaat/.  
 
Algemene informatie over studiekeuze, zoals de kosten voor studeren, studeren in het 
buitenland, het nemen van een tussenjaar, de verschillen tussen hogescholen en 
universiteiten, switchen van opleiding, een overzicht van de open dagen en het vergelijken 
van opleidingen vindt u op: https://www.studiekeuze123.nl/wat-ga-jij-kiezen/studie-kiezen.  
 
Voor vragen kunt u contact opnemen met ondergetekenden. Uiteraard kan uw zoon of 
dochter ook altijd een gesprek inplannen om samen naar hun studiekeuze te kijken.   
 
 
Vriendelijke groet,  
 
 
Anouk Filius     
decaan  
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