
Leerling- Ouderavond 

LOB en Vervolgkeuze 
5H/6V



Wat ga je doen na je examen?



DUO
Webinar 26 september: eerst aanmelden waarna te 
volgen op https://duo.nl/webinar

Info over o.a.
✓ Aanvragen collegegeldkrediet 
✓ Terugbetalen collegegeldkrediet 
✓ Aanvullende beurs
✓ Studentenreisproduct
✓ Bijverdienen tijdens studie
✓ Ouderbijdrage



Aanmelding Hoger Onderwijs
✓ Inschrijven Studielink vanaf 1 oktober
✓ Vraag aan: DigiD mét sms controle
✓ Maximaal 4 opleidingen (waarvan max. 2 

decentrale selectie) 
✓ Aanmelden = inschrijven
✓ Aanvragen collegegeldkrediet: DUO
✓ Aanmelden studies mét decentrale selectie: 

voor 15 januari
✓ Aanmelden studies zonder decentrale 

selectie: voor 1 mei
✓ Studiekeuzecheck



Aanmelding Hoger Onderwijs
3 soorten aanmeldingen:

1. Studies met Decentrale Selectie
zie lijst studies website studiekeuze123 vanaf oktober

2. Studies met aanvullende voorwaarden
voldoen aan aanmeldeisen volgens website instelling

3. Studies zonder selectie toelaatbaar 
mits geslaagd en je voldoet aan instroomeisen → profiel/vakken



Aanmelding studie met Decentrale 
Selectie 

✓Voldoen aan algemene toelatingsvoorwaarden 
(niveau, profiel, vakken) én meedoen aan de 
selectieprocedure

✓ Selectieprocedure per opleiding en instituut 
verschillend

✓Minimaal 2 criteria waarvan 1 non-cognitief  
b.v. SE-lijst 4H/5V + motivatiebrief

✓Aanmelden voor 15 januari
✓De uitslag selectie op 15 april
✓Plaats accepteren óf kiezen voor andere studie
✓Beperkt aantal deelnamepogingen 



Aanmelding studie met Decentrale 
Selectie 

Aanmelden voor twee fixusopleidingen mag, b.v.
✓Fysiotherapie HAN én Mondzorgkunde HAN
✓Criminologie én Diergeneeskunde

Uitzonderingen: 
✓Fysiotherapie, Mondzorgkunde, Verloskunde (HBO)
✓Tandheelkunde, Geneeskunde (WO)

Wel: Mondzorgkunde Nijmegen én Fysiotherapie Nijmegen
Niet: Geneeskunde Nijmegen én Geneeskunde Groningen





Aanmelding studie zonder 
Decentrale Selectie

Studies met aanvullende voorwaarden
• b.v. Hoger Hotelonderwijs, Logopedie → zie procedure en 

tijdspad website instelling
• Bijzonder: PABO → Toelatingsexamens, zie info 

www.goedvoorbereidnaardepabo.nl

Studies zonder decentrale selectie of aanvullende 
voorwaarden

• b.v. Rechten, Social Studies → recht op toelating incl. profiel-
vakeis

http://www.goedvoorbereidnaardepabo.nl/


Tussenjaar, doorstromen of MBO

Tussenjaar
✓ www.tussenjaarkenniscentum.nl 
✓ www.wilweg.nl
✓ www.nuffic.nl

HAVO → VWO
✓ Aanmelden bij voorkeur voor 1 april
✓ Gesprek afdelingsleider en decaan
✓ Motivatie leerling, aansluitend profiel, advies 

docenten, cijfers

MBO
✓ Aanmelden voor 1 april

http://www.tussenjaartwijfels.info/
http://www.wilweg.nl/
http://www.nuffic.nl/


Rol van ouder(s)/verzorger(s)

✓ Ouders zijn zeer belangrijke raadgevers

✓ Meeleven en stimuleren om te reflecteren

✓ Het gesprek aangaan

✓ Kwaliteiten als uitgangspunt nemen

✓ Zie www.wageningenur.nl/ouders en 

www.studiekeuzekind.nl voor tips en ideeën 

✓ Brochure

http://www.wageningenur.nl/ouders
http://www.studiekeuzekind.nl/
https://www.wur.nl/upload_mm/3/a/5/519f9c9c-c3bd-475a-a990-0b72badb9bc3_10%20tips%20voor%20ouders%20over%20studiekeuze.pdf


Afronden LOB 5H/6V

✓ 3 LOB-activiteiten 
✓ Deadline Portfolio: 1 april
✓ Advies: minimaal 2 meeloopdagen/ proefstuderen 

(denk aan het op tijd vrij vragen hiervoor, bij de 
decanen)

✓ Verslaglegging via Downloads, Keuzeactiviteiten



Waar vind je alle informatie

✓ Dominicuscollege.dedecaan.net 

➢ Nieuws 

➢ Keuzegids online

✓ Studiekeuze Special

✓ studiekeuze123.nl

✓ tkmst.nl

✓ duo.nl

✓ startstuderen.nl

✓ elsevier.nl en werk.nl

(baankansen)

http://www.studiekeuze123.nl/
http://www.tkmst.nl/
http://www.duo.nl/
http://www.werknet.nl/
http://www.elsevier.nl/
http://www.werk.nl/


Tips
✓ Bezoek open dagen, meeloopdagen, ga (online) 

proefstuderen etc.
✓ Twijfels? Ga in gesprek met ouders, mentor, 

decaan
✓ Vraag uiterlijk in december DigiD aan
✓ Decentrale Selectie→ aanmelden via Studielink 

voor 15 januari (uitslag 15 april)
✓ Andere studies → aanmelden via Studielink voor 

1 mei
✓ Aanvragen collegegeldkrediet + evt. aanvullende 

beurs bij DUO
✓ Plan B



Decanaat

Vragen? Mail de decanen vanuit de mailoptie in 
dominicuscollege.dedecaan.net


