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LOB in tijden van Corona 
Fijn dat je deze nieuwsbrief leest! Hopelijk zijn jij en je naasten gezond en lukt het 

je een beetje om goed voor school bezig te blijven. En ondanks deze vreemde 

situatie, gaan sommige dingen wel gewoon door, zoals de voorbereiding op het 

leven na het Isala.  

Gelukkig weten velen van jullie al wat ze volgend jaar gaan doen. In deze nieuws-

brief vind je belangrijke informatie over je vervolgopleiding (denk aan aanmeld-

deadlines, selectieprocedures en de studiekeuzecheck).  Maar er staan in deze 

nieuwsbrief ook tips voor degenen die nog niet (zeker) weten wat ze volgend jaar 

gaan doen. Doe er je voordeel mee! 

Wat moet je de komende tijd doen? 
Als je al weet wat je gaat doen, schrijf je dan zo snel mogelijk in voor je vervolgop-

leiding via Studielink. Als je je ingeschreven hebt, word je meestal uitgenodigd 

voor een studiekeuzecheck. Pas na die studiekeuzecheck is je aanmelding defini-

tief.  

Als je nog niet (zeker) weet wat je wilt gaan doen, is het goed om snel actie te 

ondernemen en de komende maand te investeren in studiekeuze-oriëntatie. Open 

dagen en meeloopdagen zijn inmiddels allemaal afgelast, maar er zijn heel veel 

online alternatieven. Hierover lees je op de volgende bladzijde meer.  

 

Behalve het kiezen van je opleiding, moet je ook nadenken over het volgende: 

• Weet je wat je waar wilt gaan doen, denk dan ook na of je op kamers wilt. Zo 

ja, schrijf je in bij de studentenhuisvesting of ga alvast op zoek wat andere 

mogelijkheden zijn in jouw stad.  

• En vergeet ook niet de financiële kant; denk dus aan het aanvragen van je 

studiefinanciering.  

 

LOOP JE VAST? Neem dan zo snel mogelijk contact op met de decaan. Ik kan 

met je videobellen, je helpen met advies via de mail, je kan een uitgebreide stu-

diekeuzetest doen, etc. Kortom; er zijn volop mogelijkheden, maar vraag wel om 

hulp! 

 

• Online studiekeuze-activiteiten (zie volgende bladzijdes) 

• Indien nodig een keuzeschema maken 

 

• Tijdig inschrijven voor vervolgopleiding 

• Studiefinanciering aanvragen 

• Eventueel inschrijven bij de studentenhuisvesting 
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De overheid heeft de regels en deadlines rondom aanmelding en selectieprocedures 

aangepast.  

Deadline inschrijving hbo en universiteit 

Ook de uiterlijke inschrijfdatum voor het hbo en de universiteit s een maand opgescho-

ven en wordt nu dus 1 juni. Dat heeft ook gevolgen voor de studiekeuzecheck. Als je je 

namelijk na 1 mei inschrijft, vervalt het recht op een studiekeuzecheck. Opleidingen heb-

ben nog wel de inspanningsverplichting om dit te organiseren, maar het is niet meer 

verplicht.  

Inschrijven voor een hbo-opleiding doe je op www.studielink.nl. Je hebt hiervoor digiD 

nodig.  

 

BELANGRIJK: veranderde deadlines.  

Opleidingen met decentrale selectie 
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‘ Als je je voor 1 mei inschrijft via Studielink, be-
houd je je recht op een studiekeuzecheck.’ 

Als je je hebt ingeschreven voor een opleiding met een numerus fixus, is de kans groot 

dat die selectie niet door kan gaan. Opleidingen met decentrale selectie krijgen van de 

overheid meer tijd om de juiste leerlingen te selecteren, namelijk tot 15 juni. Als je je 

hebt ingeschreven voor zo’n opleiding, krijg je bericht hoe de (aangepaste) selectie eruit 

gaat zien. Houd daarvoor ook je spam in de gaten.  

LET OP: De deadline om je in te schrijven voor een opleiding is 1 juni. Dat is dus eerder 

dan dat je misschien de uitslag van de selectie krijgt. Schrijf je daarom OOK in voor een 

opleiding zonder decentrale selectie, jouw plan B dus. Als je wordt toegelaten tot de 

opleiding van je eerste keuze, kan je je altijd weer uitschrijven voor de opleiding van 

tweede keuze.  

Studiekeuzecheck / matching 

Ook als je geen numerus fixus opleiding kiest, kan een opleiding nog eisen aan je stel-

len. Eén daarvan is de studiekeuzecheck of verplichte matchingsactiviteit. Houd dus 

goed in de gaten wat de opleiding van je verwacht.  

Studiekeuzecheck, wat houdt dat in? 

De studiekeuzecheck (of matching) houdt in dat je nog vóór de start van de opleiding 

kunt uitzoeken of deze opleiding echt bij je past. De onderwijsinstelling waarbij je je hebt 

ingeschreven, nodigt je uit voor de studiekeuzecheck. Wanneer je wordt uitgenodigd, 

ben je verplicht hieraan mee te doen. Nu je niet fysiek naar een instelling toe kan, zullen 

veel opleidingen alternatieven aanbieden. Je kan dan bijvoorbeeld denken aan een digi-

tale toets of vragenlijst of een telefonisch gesprek. Als je wilt weten wat de studiekeu-

zecheck bij de opleiding van jouw keuze inhoudt, kun je dat terugvinden op de oplei-

dingspagina. 

 
 

Zorg dat je minstens 

twee weken voor de 

officiële deadlines die 

jouw opleiding stelt voor 

inschrijving, je DigiD 

hebt aangevraagd en 

geactiveerd via de site 

www.digid.nl.  

 

Na aanvraag van een 

eigen DigiD duurt het 

enkele dagen voordat je 

de activeringsbrief thuis-

gestuurd krijgt. 

 

* Tip: downlaod de DigiD

-app, de makkelijkste 

manier om in te loggen. 

Hiermee kun je ook je 

studiefinanciering bij 

DUO aanvragen.  

 

* Tip: activeer binnen 10 

dagen na ontvangst van 

de brief je DigiD!  

Het aanvragen 
van DigiD 

http://www.digid.nl/


Slimme vragen tijdens 
een open dag 

Bedenk voordat je een (online) 
open dag bezoekt, wat je allemaal 
te weten wil komen. Maak een 
lijstje met vragen die je wilt stellen. 
Denk bijvoorbeeld aan de volgende 
vragen:  

 Wat houdt de opleiding pre-
cies in? 

 Hoeveel college-uren of con-
tacturen heb je per week? 

 Krijg je hoorcolleges, practica, 
werkgroepen of werkcolleges 

 Werk je veel samen?  

 Hoe groot zijn de groepen?  

 Hoe is het contact met de 
docenten?  

 Hoeveel uur per week moet je 
gemiddeld studeren?  

 Hoeveel studenten zitten in 
het eerste jaar?  

 Hoeveel studenten vallen uit? 
Stoppen ze omdat de studie 
te zwaar is of om andere 
redenen?  

 Zijn er bepaalde 
‘struikelvakken’ die lastig zijn? 
Heb je tips om die wel te 
halen?  

 Is er een bindend studieadvies 
en wat houdt dat in?  

 Hoe wordt er getoetst? Zijn er 
veel tentamens of moet je 
juist veel opdrachten maken?  

 Waarin verschilt deze oplei-
ding ten opzichte van dezelf-
de opleiding in andere plaat-
sen?  

 In welke beroepen komen de 
meeste studenten terecht?  

 Is er een studievereniging aan 
de opleiding verbonden?  

 Zijn er ook studentenvereni-
gingen in de stad?  

 Is er een introductieperiode/
kamp en hoe gaat dat?.  

  ………….  

 

Bron: www.studiekeuze123.nl 

  

3 

Veel open dagen en meeloopdagen gaan in verband met de coronamaat-
regelen helaas niet door. De meeste meeloopdagen worden wel verzet, 
maar in de tussentijd kun je zeker ook aan de slag! 

Verschillende hogescholen en universiteiten bieden daarom de mogelijk-
heid om te chatten met studenten of zoeken naar alternatieven voor hun 
open dagen, bijvoorbeeld een online open dag. 

Enkele voorbeelden (die op dit moment bekend zijn): 

 De Radboud Universiteit organiseert op 29 april online een open dag. 
Hier moet je je wel voor aanmelden:  https://www.ru.nl/opleidingen/
bacheloropleidingen/open-dagen-en-studievoorlichting/online-
bachelor-open-dag/  

 De TU Eindhoven heeft in november Webinars georganiseerd en 
opgenomen. Je kan een aanvraag doen om de opnames van een 
bepaalde opleiding te ontvangen.  https://www.tue.nl/en/education/
mystarttue/webinars/  

 De TU Delft heeft de mogelijkheid tot online proefstuderen: https://
www.tudelft.nl/onderwijs/voorlichting-en-ervaren/onlineproefstuderen/  

 De universiteit en van Maastricht  en Wageningen hebben een virtue-
le open dag . Deze is 24/7 te bezoeken https://
vod.maastrichtuniversity.nl/ en https://opendag.wur.nl/  

 De universiteit van Utrecht biedt de mogelijkheid om te chatten met 
studenten van verschillende opleidingen https://www.uu.nl/bachelors/
algemene-informatie/informatie-voor-nederlandse-studenten/
kennismaken/chat-met-onze-studenten  

 Bij de rijksuniversiteit Groningen kan je online proefstuderen m.b.v. 
webklassen https://www.rug.nl/society-business/scholierenacademie/
scholieren/webklassen/  

 De university of Twente biedt een online open dag aan op 13 mei 
https://www.utwente.nl/opendagen/online-open-day/ Daar kan je je 
voor aanmelden. 

 De universiteit van Leiden biedt zowel online voorlichting als online 
proefstuderen aan: https://www.universiteitleiden.nl/onderwijs/
bachelors  

 Hogeschool Saxion heeft online open dagen op 17, 18 en 19 april. 
https://www.saxion.nl/studeren-bij/opleiding-kiezen/open-dagen  

 De hogeschool Utrecht werkt aan een alternatief voor de open dag. 
https://www.hu.nl/open-dag    

Dit is op dit moment de stand van zaken, maar veel instellingen zijn nog 
aan het nadenken. Houd dus de website van jouw opleiding in de gaten.  

Online studiekeuze-activiteiten 

ALS JE WEET WAT JE WILT 
 
IS HET MAKKELIJK KIEZEN 
 

Lobke 
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Hieronder volgt een rijtje van handige websites die je kan gebruiken om een studie te kie-

zen en/of je in te schrijven: 

• www.studiekeuze123.nl : Onafhankelijke website van de overheid waarop alle oplei-

dingen staan waar je uit kan kiezen.  

• www.studielink.nl : Website waar je je aan moet melden voor een HBO-opleiding.  

• www.digid.nl : Als je nog geen digiD-account hebt. Deze heb je nodig om je aan te 

kunnen melden voor een  opleiding en voor het aanvragen van studiefinanciering.  

• www.tussenjaarkenniscentrum.nl : Website met veel informatie over hoe je je tussen-

jaar zinvol kunt invullen.  

 

Handige websites: oriëntatie & inschrijving Ter overweging:  

BESTAAT DE ‘JUISTE’ 
KEUZE WEL? 

Het maken van een studiekeuze 

is een grote stap in je leven. Voor 

veel leerlingen is het belangrijk 

om daarom de juiste keuze te 

maken. Maar bestaat die eigenlijk 

wel? 

 

De gedachte dat je per se een 

juiste keuze moet maken, kan 

best veel druk met zich meebren-

gen. Zeker als je het gevoel hebt 

dat je maar 1 kans hebt om het 

goed te doen. Door die druk kan 

je juist verstarren met als gevolg 

dat je helemaal niks meer gaan 

doen. Uit angst om de verkeerde 

keuze te maken.  

 

Je studiekeuze is bovendien 

maar één van de vele keuzes in 

je leven. Eigenlijk is je leven een 

opeenstapeling van heel veel 

verschillende keuzes. En al die 

kleine keuzes samen maken jou 

tot wie je bent. Het is dan ook 

niet handig om keuzes te maken 

en dan maar te hopen dat het 

goed uitpakt. Beter kan je je keu-

zes af en toe gewoon een beetje 

bijsturen.  

 

En realiseer je ook dat je van 

“foute” keuzes juist heel veel kan 

leren. Als een keuze niet zo goed 

uitpakt als je van te voren ge-

dacht had, weet je tenminste wel 

weer (beter) wat belangrijk voor 

jou is. En hoe beter je jezelf kent, 

hoe groter de kans dat je de 

volgende keer een beter passen-

de keuze kan maken. 

  

Dus: bestaat er zoiets als de 
juiste keuze? Volgens mij niet. 
Maak een keuze die op dit mo-
ment passend is en wees vooral 
ook nieuwsgierig en bereid om 
keuzes bij te stellen. Bedenk je 
bovendien dat keuzes niet voor 
altijd en eeuwig zijn en dat je 
altijd nog via allerlei omwegen op 
het juiste pad terecht kan komen. 
Dat maakt de studiekeuze wel-
licht een stuk relaxter :).  
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Handige websites: geldzaken 

Als je gaat studeren, verandert er ook financieel wat. Zo stopt de kinderbijslag voor je ou-

ders, maar krijg jij een tegemoetkoming. Op het moment dat je gaat studeren, heb je recht 

op een studievoorschot. Maar geld betekent ook verantwoordelijkheid.  

Heb jij al op een rijtje wat studeren nou eigenlijk kost? Zo niet, kijk dan eens op de site van 

het NIBUD of Wijzer in Geldzaken en maak je eigen financieel studieplan.  

 

• www.nibud.nl/consumenten/wat-kost-studeren 

• www.wijzeringeldzaken.nl/op-jezelf/wat-kost-studeren 

• www.financieelstudieplan.nl 

Wil je meer weten over studiefinanciering, bijvoorbeeld hoe het is 

opgebouwd, waar je precies recht op hebt en hoeveel je na je studie 

moet terugbetalen, kijk dan eens op de site van DUO of de site van 

de Rijksoverheid.  

• www.duo.nl/particulier/scholier/naar-school-gaan/een-vervolgopleiding-gaan-doen.jsp 

• www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/studiefinanciering  

Ben je bijna 18? Gefeliciteerd, je bent (bijna) 18 jaar! Bij 
DUO regel je geld voor je opleiding. Kies de opleiding die je 

doet en lees wat je kunt krijgen.  

https://www.duo.nl/particulier/18-jaar-worden/ 

http://www.nibud.nl/consumenten/wat-kost-studeren
http://www.wijzeringeldzaken.nl/op-jezelf/wat-kost-studeren
http://www.financieelstudieplan.nl
http://www.duo.nl/particulier/scholier/naar-school-gaan/een-vervolgopleiding-gaan-doen.jsp
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/studiefinanciering
https://www.duo.nl/particulier/18-jaar-worden/


 

 De decanen van het Montessori College Arnhem (Errol Hogenkamp en Els Dil-

lerop) stellen via Youtube, de komende 30 dagen, iedere dag een nieuw film-

pje beschikbaar waarin ze leerlingen de komende 30 dagen helpen met het 

maken van een studiekeuze. https://www.youtube.com/watch? 

Ook interessant …  
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 Het LAKS heeft een leuke podcast gemaakt over LOB (wat is LOB eigenlijk?): 

https://open.spotify.com/episode/4fZZHzERRy99zzUQ1E3vul 

 

  

 Hermien Miltenburg heeft een blog speciaal voor ouders. Ook hierop staan 

heel veel nuttige dingen en tips over hoe je toch (online) een studiekeuze kunt 

maken: https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/studiekeuze-maken-online-het-

kan-wel-niet/ 

 

 Een decaan van het Heerbeeckcollege in Best heeft een filmpje gemaakt over 

studiefinanciering, hoe het werkt en hoe je het aanvraagt: https://

www.youtube.com/watch?v=2QY4ObjtN1M 

 

Financieel slim studeren met een beperking 

Denk je studievertraging op te gaan lopen door bijvoorbeeld dys-

lexie, ADHD, autisme of een chronische ziekte? In bepaalde situa-

ties zou het dan kunnen dat je aanspraak kan maken op extra fi-

nanciële voorzieningen. Op de volgende site kan je zien wat de 

mogelijkheden zijn. https://www.studeermeteenplan.nl/

https://www.youtube.com/watch?v=UKL0E5UAvCY&t=3s
https://open.spotify.com/episode/4fZZHzERRy99zzUQ1E3vul
https://www.studeermeteenplan.nl/documenten/brochures/2017/7/6/factsheet-slim-studeren-met-een-beperking

