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Aan de ouder(s)/verzorger(s) en de leerlingen van klas 5h 

 

 

Zwolle, 14 september 2021 

Kenmerk: 2021/033/tuk 

Betreft: Oriënteren op studie, informatie aanmelding hbo en informatieve Webinar  

 

 

Geachte heer/mevrouw, beste leerling, 

 

Uw zoon/dochter/jij staat aan het begin van het examenjaar. Een belangrijk jaar voor het behalen van 

het diploma maar ook vanwege de keuze(s) voor een vervolgopleiding. Sommige leerlingen weten al 

welke opleiding ze willen gaan volgen maar voor wie het nog niet weet, zijn er dit jaar gelukkig nog 

veel mogelijkheden om te onderzoeken wat past.  Bij dit keuzeproces ondersteunen de mentor en de 

decaan, maar ook u als ouder/verzorger heeft natuurlijk een belangrijke ondersteunende rol.  

Gelukkig openen veel hogescholen hun deuren alweer voor toekomstige studenten en starten de 

eerste open dagen al in november. 

 

Voor de leerlingen betekent dit: ga op tijd op zoek naar de informatie die jij nodig hebt. Je hebt de 

komende maanden nog tijd om rustig tot een goede studiekeuze te komen, maar maak daar wel 

gebruik van. Want het is tenslotte jouw keuze. 

Een goede algemene site om spoedig te raadplegen is www.studiekeuze123.nl.  

De oriëntatie op jouw studiekeuze kun je al starten, door je op te geven bij de Onderwijsbeurs in de 

IJsselhallen op 1 of 2 oktober aanstaande. Aanmelden kan via www.onderwijsbeurs.nl. Let op: Een 

bezoek brengen aan de Onderwijsbeurs mag niet onder schooltijd.  

 

Deze brief is verder bedoeld om te informeren over de aanmelding voor een vervolgopleiding en 

aanverwante zaken. Natuurlijk komen de leerlingen hierover nog meer te weten tijdens hun 

keuzeproces de komende tijd, maar het is goed een aantal dingen alvast te hebben doorgenomen. 

 

Aanmelden voor een vervolgopleiding 

Voor de aanmelding bij een vervolgopleiding zijn er in principe 3 mogelijkheden:  

1. Aanmelden voor een opleiding waarvoor geen beperkingen zijn in aantal. In dit geval moet de 

aanmelding gedaan zijn voor 1 mei 2022. 

2. Aanmelden voor een opleiding met een numerus fixus (beperkte toelating) of met een 

selectieprocedure. De aanmelding moet dan voor 15 januari 2022 binnen zijn.   

3. Voor studies met aanvullende eisen zoals kunst- en sportopleidingen zijn er per hogeschool/ 

universiteit diverse data/criteria voor de inschrijving. Kijk hiervoor goed op de site van de 

desbetreffende opleiding.   

 

De data hierboven vallen onder de zogenaamde harde criteria: een dag later aanmelden  

(16 januari of 2 mei) betekent automatisch dat je gegevens niet geregistreerd 

en dus ook niet doorgegeven worden aan de betreffende hogeschool en je 

dus niet mee kan doen met de selectie.  

http://www.studiekeuze123.nl/
http://www.onderwijsbeurs.nl/
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Aanmelden gebeurt altijd via de website van Studielink en daarvoor is een DigiD nodig. Elke DigiD is, 

wanneer je die niet gebruikt, slechts 1 jaar geldig. Dat betekent dat als jij je DigiD een jaar niet hebt 

gebruikt, die onbruikbaar is geworden en je een nieuwe aan moet vragen. Daar gaat snel weer een 

paar dagen overheen en daar wil je natuurlijk niet achter komen op 15 januari.   

 

Numerus fixus vervolgopleidingen 

Welke opleidingen starten met een numerus fixus is pas definitief bekend rond 1 november a.s.  

Er vindt geen loting plaats. Er is een vorm van selectie, verschillend per opleiding, vaak in de maanden 

februari en maart 2022. Op 15 april 2022 maken de hogescholen via Studielink bekend of je een plaats 

hebt gekregen. Dat doen zij d.m.v. een rangnummer. Je kunt zelf zien of je rangnummer valt binnen 

het aantal plaatsen voor de hogeschool.  

Na de bekendmaking op 15 april heb je 2 weken de tijd om je plek te accepteren. Accepteer je je plek 

niet binnen 2 weken, dan vervalt deze automatisch. Studielink stuurt je ook een e-mail. Echter als de e-

mail in je spam box terecht komt, kun je je daar later niet op beroepen.  

 

Je mag in hetzelfde jaar meedoen aan de selectie van twee opleidingen met een numerus fixus.  

Er geldt een beperking voor mondzorgkunde: je mag voor deze opleiding niet meedoen bij twee 

verschillende hogescholen.   

In totaal mag je landelijk 3 keer meedoen aan de selectie van één opleiding. Voor elke opleiding geldt: 

check goed de meest recente informatie op de site! 

 

Uiterlijk 15 april 2021 weet je dus waar je aan toe bent. Mocht je een lager/slecht rangnummer hebben 

gekregen, dan kun je voor 1 mei 2021 via Studielink je studiekeuze nog aanpassen.  

Zorg dus altijd voor een plan B! 

 

Wanneer je wilt doorstromen naar het vwo is er een aantal voorwaarden waaraan je moet voldoen: 

1. Je moet een passend vakkenpakket kunnen vormen. 

2. Je moet wiskunde in je pakket hebben. Wiskunde is verplicht in alle profielen op het atheneum.    

     Zonder wiskunde kan een leerling niet naar het atheneum. 

3. Je moet naast Engels een tweede moderne vreemde taal in jouw pakket hebben. Hierbij gelden wel  

     enkele uitzonderingen. 

In het informatieboekje Tweede Fase, dat binnenkort op de website verschijnt, zijn alle voorwaarden 

terug te lezen. 

 

Studiefinanciering: hoe werkt het?  

Het is verstandig op tijd te kijken naar de financiële gevolgen van studeren. Om u/jullie van alle 

informatie te voorzien, organiseert de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) een Webinar op donderdag 

30 september om 19.30 uur. Een Webinar is een voorlichting die u thuis achter de computer kunt 

bekijken. In de uitzending van ongeveer drie kwartier krijgt u alle informatie over de (toekomstige) 

studiefinanciering van uw kind. Tijdens de uitzending is er ook gelegenheid vragen te stellen aan 

medewerkers van DUO.  

Voor dit Webinar hoeft u niets op uw computer te installeren. Alleen inschrijven met uw e-mailadres is 

voldoende. Als u alles wilt weten over de studiefinanciering van uw kind, meldt u zich dan via 

bijgaande link aan: https://duo.nl/webinar/studiefinanciering-hoe-werkt-het-2021.jsp.  

In het voorjaar van 2022 zal het tweede deel van dit Webinar worden georganiseerd.  

Hierin wordt vooral ingegaan op de praktische zaken die geregeld moeten 

worden: de DigiD, het studentenreisproduct en de aanvraag van 

studiefinanciering.  

https://duo.nl/webinar/studiefinanciering-hoe-werkt-het-2021.jsp
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Voor ouders die behoefte hebben aan hulp bij de studiekeuze van hun kind is er onder andere een 

(s)t(r)ipboek verschenen met tips. Bijgaande de link waar het boek/ de folder gedownload kan 

worden. https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/studiekeuze-stripboek/. 

 

Voor verdere toelichting en andere vragen kunt u altijd contact opnemen via mijn mail of telefonisch. 

 

Hopend u/jou zo voldoende te hebben geïnformeerd. 

  

 

Met vriendelijke groet,  

 

Pauline Tuk  

Decaan havo 

p.tuk@ooz.nl 

0384564560 
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