
Diploma behaald, 
en dan?

Mogelijkheden na havo en vwo
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Studie keuze activiteit
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STAPPEN IN HET KEUZEPROCES

• OPSTARTEN / BESEF

• EEN GOED BEGIN / ACCEPTATIE

• ONDERZOEK

• VERGELIJKEN / VERDIEPEN

• KNOOP DOORHAKKEN



7



8

studiekeuze123.nl – carrieretijger.nl – tkmst.nl – straksstuderen.nl
Studiekeuze testen van de Hogescholen en Universiteiten zelf
Open dagen bezoeken – Meeloopdagen regelen – (online) Proefstuderen

E-zine studiekiezers 
http://digital.edg.nl/studiekeuze123 
  
E-zine ouders 
http://digital.edg.nl/studiekeuze123-uw-kind-gaat-kiezen 
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Proefstuderen of Meelopen (in bijv. Wageningen) met een ouderejaars!…..MM
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Bindend studieadvies betekent stoppen met de studie …!!!
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Aanmelden via www.studielink.nl
DigiD nodig, direct aanvragen www.digid.nl !



Inschrijven verplicht voor

1 mei !

Maximaal 4 studies
Studiekeuzecheck
Daarna vervalt toelatingsrecht



studies met selectie vooraf 15 dec/15 jan
o.a. halo, hotelschool, kunstopleidingen, game architecture,

fysiotherapie, logopedie, media en entertainment management, 
international business administration, bestuurskunde, verloskunde

communicatie & multimedia design

studies met decentrale selectie
o.a. psychologie, rechten, criminologie, 

forensisch onderzoek, diergeneeskunde, tandheelkunde,
journalistiek, mondzorgkunde , medische hulpverlening

bouwkunde, industrieel ontwerpen en lucht- en ruimtevaarttechniek

decentrale selectie vóór 15 januari
100%: bijv. geneeskunde, huidtherapie, farmacie

Alle informatie over loting en selectie bij www.duo.nl

Inschrijven selectiestudies



Maximaal 2 opleidingen met selectie
Ook dezelfde opleiding bij verschillende onderwijsinstellingen 
Uitzonderingen Geneeskunde, Tandheelkunde, Fysiotherapie en 
Mondzorgkunde, één opleidingsplaats. 

Hoe vaak meedoen?
Dit verschilt per opleiding. Maximaal 3 keer 

Aanmelden voor studiejaar 2018-2019
Vanaf 1 oktober 2017 via Studielink. 
Uiterlijk 15 januari 2018 

Uitslag bekend op 15 april
Binnen twee weken dit bewijs accepteren
Niet geselecteerd dan vóór 1 mei bij een andere studie aanmelden

Eindexamen niet gehaald?
De selectieprocedure ongedaan maken



Studiefinanciering of -voorschot?

Info bij duo.nl of startstuderen.nl
OV kaart blijft!
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MASTER

MASTER

BACHELOR BACHELOR

WO
HBO

MBO VWO
HAVO

VMBO

SK

DOORSTROMING



Doorstroom na eindexamen VWO

70%

15%

15%

WO
HBO
Onbekend

Doorstroom na eindexamen havo

77%

5%

4%

14%

HBO
MBO
VWO
Onbekend
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Studie in cijfers 
(studiebijsluiter)



In het algemeen geldt: 
Niet tijdig aanmelden is een gemiste kans!

• Aanmelden gaat meestal digitaal
• Voor informatie zie websites van de 

universiteiten en hogescholen
• Opgeven voor proefstuderen z.s.m. bij 

voorkeur voor de herfstvakantie
• Voor alle LB activiteiten onder schooltijd is 

toestemming van de school nodig. 
Briefje afhalen bij de decaan.
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Wanneer u nog vragen heeft kunt u ons bereiken via school 
tel. 079-3319204 of via de mail: 

hvanhout@erasmuscollege.nl
pgrootveld@erasmuscollege.nl


