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Inleiding 

Als ouder speel je een hele belangrijke rol bij het keuzeproces van jouw kind. Maar hoe kun jij jouw 

kind het beste begeleiden bij dit traject? En hoe maakt jouw kind de juiste keuze uit zo'n groot 

aanbod van uiteenlopende studies? Hoe maakt je kind een bewuste keuze en hoe weet je eigenlijk 

welke studie het beste bij je kind past?  Kortom; een complexe fase in het leven van jou en je kind.  

 

Jongeren staan op de middelbare school voor twee belangrijke keuzes: in de onderbouw een keuze 

voor een profiel of sector en in de bovenbouw voor een vervolgopleiding. Uit onderzoek (Laks, 2012) 

blijkt dat ouders de belangrijkste rol spelen bij dit keuzeproces. Belangrijker dus dan de mentor op 

school en dan vrienden en vriendinnen. In dit e-boek lees je wat je kind van jou nodig heeft en hoe jij 

je kind kunt begeleiden in dit studiekeuzeproces.  

 

Met dank aan Claire de Roovere, Mariëlle Boersen, Michel Zijffers, Linda Kruythoff en Mohamed 

Talhaoui voor het meelezen. 

 

 

Veel leesplezier! 

 

Mireille Aalfs 
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Hoofdstuk 1 Grote levenskeuze voor je kind 

 

Je kind zit op de middelbare school en staat voor een belangrijke keuze in het leven; het kiezen van 

een passende vervolgopleiding. Dit is een belangrijk moment in het leven van je kind. Grote 

levenskeuzes, zoals een keuze voor een studie, gaan gepaard met emotie en maak je door het 

opbouwen van intuïtie.  

Hoe heb jij eigenlijk destijds op de middelbare school de keuze gemaakt voor een studie? Was dat 

misschien op basis van fantaseren en afstrepen?  En hoe heb jij destijds de begeleiding ervaren? Was 

er op school aandacht voor? Ondersteunden je ouders je hierbij? 

Tegenwoordig word je niet meer opgeleid voor één beroep en gaan heel veel jongeren van nu geen 

25 jaar werken voor dezelfde werkgever. De generatie Z (geboren na 1992 tot heden), ook wel de 

‘digital natives’ genoemd, zullen naar verwachting verschillende banen naast elkaar vervullen, zijn 

ondernemend,  hebben een vanzelfsprekende verbondenheid met technologie en groeien op in een 

24/7 informatiemaatschappij. De loopbaan van je kind is dus belangrijk en staat nu centraal. Dit 

betekent dat je kind moet leren nadenken en in actie moet komen.  

Loopbaanleren is jezelf beter leren kennen, zodat je een betere keuze kunt maken. Loopbaanleren 

kun je beïnvloeden, kun je leren en maakt je gelukkig. Je kunt er ook voor kiezen om het je kind te 

laten overkomen, dat het vanzelf gebeurt en dat het iets is waar je nauwelijks invloed op hebt.  

Wil jij je kind hier actief in begeleiden dan is het lezen van dit e-book zeker de moeite waard.  

De moderne loopbaan is complex, dynamisch, biedt kansen waarbij ervaringen betekenis geven. Het 

aantal beroepen is gehalveerd en het aantal functies vertienvoudigd. Dit vraagt om aandacht van je 

kind, maar ook van jou als ouder. De prefrontale cortex van je kind rijpt snel, maar daar hoort wel 

begeleiding bij. Adolescenten kunnen zelf de verschillende ervaringen nog niet met elkaar verbinden. 

Dat is jouw rol als ouder.   
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Hoofdstuk 2: Skills voor jongeren anno nu 

Er is onlangs onderzoek gedaan naar de skills (vaardigheden) waarover jongeren in de 21ste eeuw 

moeten beschikken, willen zij interessant zijn voor werkgevers. Een baan voor het leven zit er voor 

velen van deze generatie niet meer in, maar wat hebben zij dàn nodig om in te kunnen spelen op de 

huidige arbeidsmarkt? 

 
(bron: kennisnet) 

Wat vragen de werkgevers van hun toekomstige werknemers? 

Om je weg te vinden op de arbeidsmarkt anno nu wordt een beroep gedaan op de wendbaarheid, 

flexibiliteit en de bereidheid om te blijven leren. Onder werkgevers is de vraag (ROA, 2015) gesteld: 

“Over welke skills moeten de toekomstige werknemers beschikken?”. Het antwoord op deze vraag 

heeft een houdbaarheid van vijf jaar. De volgende competenties gelden tot aan 2020, omdat de 

technologie en ontwikkeling zo snel gaan, dat nu nog niet goed is aan te geven wat er nodig is na 

2020: 

– professionele expertise 

– internationale oriëntatie 

– flexibiliteit 

– ondernemersvaardigheden 

– combinatie van vakkennis, vaardigheden en algemene academische vaardigheden 

– interpersoonlijke vaardigheden. 

Daarnaast is het beheersen van vakkennis erg belangrijk. Dit geldt zowel voor mbo-, hbo- als 

universitaire beroepen. Werkgevers geven daarbij aan dat ze geen 6-jes cultuur meer accepteren. 

 

Wat betekent dit nou voor een studiekeuze? 

In dit onderzoek wordt aangegeven dat professionele expertise belangrijk is. Om dit te verkrijgen is 

het volgen van een opleiding noodzakelijk. En dan met name een opleiding die goed voorbereidt op 

die betreffende baan, of die bepaalde branche. Een willekeurige mbo-, hbo- of universitaire studie 

geeft geen garantie op een baan. De opleiding moet goed aansluiten op die baan. Bij een sollicitatie 
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wordt dus gekeken naar een aansluitende studierichting. Daarnaast is relevante werkervaring van 

belang. Een passende bijbaan of stageplek tijdens je studie kan hierbij goed helpen. 

 

De komende jaren wordt er banengroei verwacht in de zorg, bouw, ICT en services. Er wordt geen 

groei verwacht bij de overheid en in het onderwijs. De komende jaren zullen de afgestudeerden in de 

vraag van hen kunnen voorzien. Heb je nog geen idee wat je later wil worden, kijk dan ook eens wat 

techniek en groen te bieden hebben. Mijn advies is om professionele expertise als belangrijk facet 

mee te nemen in de studiekeuze. Houd dus rekening met het baanperspectief bij je studiekeuze. 

 

Gaat je kind naar het mbo, dan is het aan te raden om de site https://www.s-bb.nl/feiten-en-

cijfers/kans-op-werk te raadplegen. Per opleiding en regio staat de kans op werk en stage vermeld.  
 

 

 

  

https://www.s-bb.nl/feiten-en-cijfers/kans-op-werk
https://www.s-bb.nl/feiten-en-cijfers/kans-op-werk
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Hoofdstuk 3: Wat valt er te kiezen? 

In het Nederlandse onderwijssysteem wordt de doorstroom naar het vervolgonderwijs, middelbaar 

beroepsonderwijs (mbo), hoger beroepsonderwijs (hbo) en wetenschappelijk onderwijs (wo, de 

universiteit) bepaald door het schooltype van de middelbare school. 

Zo kan een jongere  met een vmbo-diploma naar het mbo, variërend van een niveau 2 tot en met 

een niveau 4 opleiding. Er zijn ongeveer 600 verschillende mbo-opleidingen. Een niveau 2 opleiding is 

een basisberoepsopleiding die je kunt starten met een diploma vmbo-basis beroeps diploma. Met 

een diploma vmbo-kader kan een  jongere worden toegelaten tot een niveau 3 of 4 opleiding in het 

mbo. Met een diploma vmbo tl of gl kan er gestart worden met een niveau 4 opleiding. Elk kind met 

een vmbo-diploma heeft het recht op toelating in het mbo, ongeacht het profiel op het vmbo. Doet 

je kind bijvoorbeeld Economie & Ondernemen op het vmbo, dan kan je kind op het mbo kiezen voor 

een hele andere opleiding. Bijvoorbeeld voor een sportopleiding, koksopleiding, ICT-opleiding, een 

technische opleiding of nog iets heel anders. Voor een beperkt aantal selectie-opleidingen gelden 

nog aanvullende eisen.  

Een mbo-opleiding duurt, afhankelijk van het niveau 2 tot 4 jaar. Een diploma mbo-niveau 4 geeft de 

mogelijkheid om een hbo-opleiding te doen. 

 

In het mbo zijn er twee verschillende leerwegen om tot hetzelfde diploma te komen. Er is de Beroep 

Opleidende Leerweg (BOL), waar je kind de hele week naar school gaat en daarnaast ook stages 

heeft. Bij de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL), werkt je kind 4 dagen in de week en gaat 1 dag in 

de week naar school. Je kind heeft voor een bbl-opleiding een leerwerkplek nodig bij een erkend 

leerbedrijf. 

 

Doet je kind havo, dan is een hbo-opleiding, of een mbo-sprint opleiding een mogelijkheid. Een mbo-

sprintopleiding is een verkorte niveau 4 opleiding, deze duurt ongeveer twee jaar. Er worden 

verschillende profielen gevraagd voor verschillende hbo-opleidingen. Je kind wordt dus niet 

automatisch toegelaten bij alle hbo-opleidingen. Een hbo-opleiding duurt doorgaans 4 jaar. Er zijn 

honderden verschillende hbo-opleidingen. Je kind moet binnen twee  jaar na de start van de studie 

de propedeuse hebben behaald, anders mag je kind niet verder met de studie. Een hbo-propedeuse 

geeft formeel toegang tot het starten van een universitaire studie. 

Doet je kind vwo, dan is een studie aan een universiteit een optie. Is je kind echter praktisch van aard 

en houdt het niet heel erg van lezen, dan is een hbo-opleiding zeker een goede keuze. Er zijn 

honderden verschillende universitaire studies. Ook voor universitaire studies worden eisen gesteld 

aan het profiel op de middelbare school en moet je binnen twee jaar je propedeuse hebben behaald. 

De decanen op de middelbare scholen zijn experts in het onderwijssysteem, dus als je vragen hebt 

over doorstoommogelijkheden naar het vervolgonderwijs, schroom dan niet om met hen contact op 

te nemen. 
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(bron: OCW) 
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Hoofdstuk 4: Kiezen, hoe doe je dat? 

Kiezen is een doorlopend en ontwikkelend proces. Kiezen houdt niet op als je kind een studiekeuze 

heeft gemaakt. De onvoorspelbaarheid van een loopbaan vraagt om een cyclisch proces van 

experimenteren en leren. Je kind moet in staat worden gesteld om mogelijkheden, kansen en 

wensen te herkennen en te benutten.  

 

Om te leren van de verschillende ervaringen is het belangrijk dat je met je kind in gesprek gaat. Dit 

gesprek helpt je kind om even stil te staan en terug te kijken op de ervaring om vervolgens vooruit te 

kunnen kijken en te bedenken wat een volgende stap kan zijn. Onderstaande afbeelding geeft de vier 

stappen aan die in dit gesprek met je kind, in deze volgorde, worden doorlopen. 

 
(bron: lob4mbo) 

Het puberbrein van je kind is volop in ontwikkeling en de prefrontale cortex rijpt snel, maar je kind 

heeft een volwassene nodig om te leren van de ervaringen en om de verschillende ervaringen met 

elkaar te kunnen verbinden. Voorbeelden van ervaringen voor wat betreft de studiekeuze zijn 

bijvoorbeeld: het bezoeken van een open dag, een gesprek voeren met iemand die een bepaalde 

opleiding doet, een dagje meelopen op school, een dagje meelopen met een beroepsbeoefenaar. 

Maar dit kan ook een reflectie zijn op de ervaringen die je kind heeft opgedaan in een bijbaan, of 

door het lopen van een (maatschappelijke) stage.  

Op school krijgt loopbaan oriëntatie en begeleiding (LOB) een steeds belangrijkere rol.  Vanuit OCW 

is sinds kort elke middelbare school verplicht om beleid te maken voor LOB en verschillende 

activiteiten hiervoor aan te bieden. De volgende 5 loopbaancompetenties staan daar vaak centraal: 

1) kwaliteitenreflectie (wat kan ik?) 

2) motievenreflectie (wat wil ik?) 

3) loopbaansturing (hoe kan ik dat doen?) 

4) werkexploratie (waar kan ik dat doen?) 

5) netwerken (wie kan me daarbij helpen?). 

 

Wil je weten wat het LOB beleid van de middelbare school is van je kind, dan kun je dit navragen bij 

de mentor of de decaan. 

 

 



10 

 

Hoofdstuk 5: Het studiekeuzeproces in zes stappen.  

Er zijn zes fases te onderscheiden in het keuzeproces, die elkaar in de tijd opvolgen.  

In de 1e fase, het signaal, wordt je kind zich bewust van het feit dat hij/zij moet kiezen. Je kind wordt 

alerter op de nodige informatie. Dit kan gepaard gaan met gevoelens van stress en spanning.  

 

Tijdens de 2e fase, bewustwording van het keuzeproces, beseft je kind dat het keuzeproces een 

actieve inzet vraagt. De vele keuzemogelijkheden kunnen je kind onzeker maken.  

 

In de 3e fase, de oriëntatiefase, weet je kind nog niet welke kant hij/zij op wil. Je kind gunt zichzelf 

een vrije zoektocht. Je kind verzamelt informatie, fantaseert, praat met anderen en onderzoekt 

vergelijkbare situaties. Deze periode kan lang duren. Een open dag bezoek past goed in deze fase van 

het keuzeproces. Als je kind nog geen idee heeft, kan het helpen om eerst een beroepskeuzetest te 

maken om dan vervolgens één of meerdere opleidingen, die uit de test zijn gekomen, te bezoeken.  

Dit is een hele belangrijke fase, waarbij jouw rol ook essentieel is. Ga bijvoorbeeld met je kind mee 

naar een open dag en bezoek meerdere open dagen, bij voorkeur 3 of 4. Vergelijk de opleidingen op 

het curriculum, stageorganisatie, buitenlandmogelijkheden, doorstroommogelijkheden, kosten e.d. 

Want er is zo veel verschil. Er is namelijk niet 1 mbo, hbo of universiteit. Er zijn er legio, dus ook legio 

verschillen.  

Maak voorafgaand aan een open dag een lijst met vragen waarop jullie antwoorden willen hebben. 

Let dan ook op de zintuiglijke waarneming: wat voel je, wat ervaar je hier, wat merk je op, welke 

mensen zie je hier rondlopen, zou jij je hier thuis voelen? Wat zie jij aan je kind? 

Op de andere ervaringen/opdrachten die je kind op de middelbare school doet, zoals een 

(maatschappelijke) stage, bliksemstage en profielwerkstuk geven inhoud aan de oriëntatiefase. 

 

In de 4e fase, de verkenningsfase, heeft je kind een voorlopige keuze gemaakt. Je kind gaat de 

gevonden opties verder onderzoeken, gaat kritisch nadenken en stelt zich de volgende vragen: Wat 

vind ik belangrijk? Zie ik mezelf in de toekomst dit beroep doen? Is deze opleiding haalbaar voor mij? 

Deze vragen kun jij als ouder natuurlijk ook stellen aan jouw kind. Andere vragen die je kunt stellen 

zijn: Wat houdt de opleiding precies in? Wat zijn de toelatingseisen? Wat zijn je mogelijkheden met 

deze studie? Hoe is de arbeidsmarkt in die sector?  

 

De 5e fase is de verdiepingsfase waarin je kind weet welke kant het op wil. Je kind raakt er in deze 

fase ook emotioneel van overtuigd dat hij/zij iets kiest dat waardevol is en dat die opleiding het beste 

bij hem/haar past. Het is belangrijk dat je kind in deze fase met anderen praat om zijn motivatie te 

voelen, maar ook om kritische vragen aan je kind te stellen. Dat houdt je kind scherp.  

 

In de 6e fase wordt de knoop doorgehakt. Je kind weet welke opleiding het gaat doen. Je kind 

evalueert het keuzeproces, neemt de beslissing en sluit het keuzeproces af. De laatste stap in deze 

fase is het aanmelden voor die opleiding.  

In welke fase je kind zich ook bevindt in het studiekeuzeproces, actief luisteren is een techniek die 

onmisbaar is om een beeld te krijgen van de bedoeling, mening of visie van je kind over de 
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studiekeuze. Wat actief luisteren concreet betekent, wordt hierna aangegeven in de tips voor het 

voeren van een loopbaangesprek met je kind. 

Hoofdstuk 6: Tips voor het voeren van een loopbaangesprek met je kind 

De 1e tip voor het voeren van een loopbaangesprek met je kind is om de juiste omstandigheid te 

creëren om daarmee de effectiviteit van het gesprek te versterken. De omgeving waarin een gesprek 

wordt gevoerd is van grote invloed op de kwaliteit ervan. Denk hierbij aan een gesprek aan de 

keukentafel, waarbij je lekker hebt gekookt en de tijd neemt voor een gesprek.  

De 2e tip betreft het openen van het gesprek. Dit kun je bijvoorbeeld doen door het geven van een 

compliment aan je kind.  

De 3e tip is om als ouder een neutrale houding aan te nemen. Aangezien de betrouwbaarheid van de 

informatie van je kind essentieel is, dien jij jouw mening voor je te houden. De mening en de analyse 

van je kind zijn van belang. Je wilt weten hoe je kind er in staat, hoe ver hij of zij is in het 

studiekeuzeproces. 

De 4e tip is de kunst van het vragen stellen. Open vragen, ook wel Wat- of Hoe-vragen genoemd, 

geven de meeste informatie. Goede vragen, zoals ook in de placemat op de volgende bladzijde staat, 

zijn: Wat zijn jouw interesses? Waar doe jij moeite voor? Waar ben jij goed in? Wat vind jij 

inspirerend? Mensen die informatie willen hebben, zijn vaak geneigd een spervuur aan korte, 

gesloten vragen af te vuren. De reden hiervoor is dat het op deze manier sneller lijkt te gaan dan 

door het stellen van open vragen. Als echter de complexiteit van een onderwerp toeneemt, brengen 

gesloten vragen de betrouwbaarheid van antwoorden in gevaar. Je beperkt het aantal te geven 

antwoorden en ziet hierdoor mogelijk zaken over het hoofd. 

De 5e tip om het gesprek goed te laten verlopen is om te letten op de volgende stimulerende 

signalen: een open lichaamshouding naar de ander toegewend, oogcontact, korte non-verbale 

stimulansen (hummen en knikken) en een inhoudelijke aansluiting. Bij de techniek van het actief 

luisteren ligt het grootste knelpunt bij de inhoudelijke aansluiting. Hoe kun je immers inhoudelijk 

aansluiten op een verhaal, terwijl je tegelijkertijd neutraal moet blijven?  

De 6e tip, LSD, helpt je hierbij. Deze afkorting staat voor Luisteren, Samenvatten en Doorvragen. 

Luisteren doe je niet alleen met je oren, maar met je hele lichaam zoals in tip 5 beschreven staat. 

Door samen te vatten, in je eigen woorden, geef jij je kind de boodschap dat je hem of haar goed 

begrepen hebt. Als dat niet het geval is, geef jij je kind de gelegenheid om je aan te vullen of te 

corrigeren. Speur naar aanknopingspunten om door te vragen. Wees alert op aannames, vaagheden, 

algemene waarheden en formuleringen met ‘moeten’ en ‘kunnen’. Deze taalpatronen verhullen vaak 

waardevolle informatie. Let op wat je kind zegt, maar ook op wat je kind niet zegt. Zo krijg je meer 

informatie los.  
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De laatste tip is het gebruik van stiltes. Het is niet altijd makkelijk om stiltes te laten vallen. Bedenk 

echter dat naarmate je meer probeert in te vullen, je kind steeds minder en korter zal antwoorden.  

Het zal misschien in het begin niet makkelijk zijn om op deze manier een gesprek met je kind te 

voeren. Maar oefening baart kunst. Realiseer je dat je jouw kind op deze manier helpt om een 

bewuste studiekeuze te kunnen maken.  

Gebruik onderstaande menukaart eens om het “eerste” gesprek te voeren met je kind over de 

loopbaan: 

 

  
(bron: vo-raad) 

Mocht je er samen niet goed uitkomen, of wil je hulp bij de begeleiding van je kind, neem dan 

contact op met Studiek.  

Het kiezen is van een passende studie is een belangrijk keuze in het leven van je kind. Je hoeft het 

echter niet alleen te doen.  
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Hoofdstuk 7:  Praktische tips 

Aanmelden 

Het is heel belangrijk dat je kind zich tijdig aanmeldt. Er zijn namelijk deadlines gesteld voor het 

aanmelden.  

 

Voor het hoger onderwijs: 

Voor een hbo- of universitaire studie is dit 1 mei. Voor studies met decentrale selectie is de deadline. 

Kijk op de website van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) bij welke instellingen dit is en welke 

studies het betreft https://duo.nl/particulier/student-hbo-of-universiteit/afschaffing-loting.jsp. 

 

Voor mbo: 

Voor een mbo-opleiding is de deadline 1 april.  

Check uiteraard voorafgaand aan de aanmelding, liefst in een eerdere fase (bij voorkeur in de 3e fase 

van het studiekeuzeproces) of je kind voldoet aan de gestelde toelatingseisen voor de betreffende 

opleiding.   

 

Een belangrijk aspect bij het kiezen van een vervolgopleiding, is de kwaliteit van die opleiding. Een 

belangrijke informatiebron die hierbij helpt is de studiebijsluiter. Elke hbo- en universitaire opleiding 

publiceert een studiebijsluiter, de officiële naam is Studie in Cijfers. Hierin staat informatie over hoe 

de opleiding het doet in vergelijking tot dezelfde opleiding bij een andere onderwijsinstelling. 

Informatie wordt gegeven over de studenttevredenheid, het aantal 1e jaars dat start met die 

opleiding, het aantal contacturen per week, het aantal studenten dat binnen vier jaar hun bachelor 

diploma haalt als ook het aantal afgestudeerden dat binnen 1,5 jaar een baan heeft op hbo- of 

universitair niveau. Voor het mbo bestaan er nu ook studiebijsluiters. Deze zijn te vinden op de 

website van de betreffende mbo-instelling/ regionaal opleidingscentrum (roc). 

 

Een ander hulpmiddel om inzicht te krijgen in de kwaliteit van opleidingen is de Keuzegids. De 

opleidingen worden per onderwijsinstelling uitgelicht, waarbij de gegevens zijn gebaseerd op de 

tevredenheid van de studenten die de betreffende opleiding aan die instelling volgen. Er zijn vier 

verschillende uitgaven: de keuzegids mbo, hbo, universiteiten en masters. Vaak heeft de decaan op 

de middelbare school deze keuzegidsen wel in bezit. 

 

Indien je kind extra ondersteuning heeft op de middelbare school (voor bijvoorbeeld autisme of 

dyslexie) ben je als ouder de aangewezen persoon om dit aan te kaarten, samen met je kind, bij de 

zorg coördinator/decaan van de middelbare school. Dan kan ook het vervolgonderwijs passend 

onderwijs bieden aan je kind. 

Studiekeuzecheck 

Er is veel uitval onder eerstejaars studenten. Om dit te beperken en om je kind de gelegenheid te 

geven om te checken of de gekozen studie inderdaad een goede keuze is, krijgt je kind een 

studiekeuzecheck.  De studiekeuzecheck is de afsluiting van de oriëntatie op een studie tot de 

uiteindelijke inschrijving. Deze kan  bijvoorbeeld bestaan uit een test, een proefcollege en/of een 

gesprek. Per opleiding en per hogeschool of universiteit kan een studiekeuzecheck verschillen. Na 

een studiekeuzecheck ontvangt je kind een studiekeuzeadvies. Dit advies is niet bindend. Als je kind 

https://duo.nl/particulier/student-hbo-of-universiteit/afschaffing-loting.jsp
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zich voor 1 mei voor het hbo of de universiteit heeft aangemeld, dan heeft je kind recht op een 

studiekeuzecheck en mag je kind eventueel nog , vóór 1 september, switchen naar een andere 

studie. In het mbo heeft iedereen, ongeacht datum van aanmelding, recht op een studiekeuzecheck 

en/of intake.  

Kosten van de studie 

Studeren kost geld. Zo betaal je jaarlijks collegegeld (voor hbo en wo) en/of lesgeld (voor mbo) vanaf 

18 jaar. Het collegegeld bedraagt ongeveer €2000,- per jaar en het lesgeld ongeveer €1150. 

Daarnaast zijn er kosten voor boeken en andere studiematerialen. Gaat je kind op kamers dan zijn er 

extra kosten voor de huur en het levensonderhoud. Kortom, het is zaak om dit financiële plaatje 

samen goed in beeld te krijgen. Een handig hulpmiddel hierbij is het financieel studieplan. Wil je 

meer weten over de kosten van een studie, kijk dan op de site van het Nibud. 

https://www.nibud.nl/consumenten/levenssituaties/studeren-levenssituaties/  

 

Financiering aanvragen OV kaart, lening en/of eventueel aanvullende beurs. 

Om tijdig in het bezit te komen van de OV kaart en een bijdrage voor de studie, raad ik aan om dit 

alles drie maanden voor de start van de studie aan te vragen bij DUO. 

https://www.duo.nl/particulier/  

 

Voor het hoger onderwijs: 

Met ingang van september 2015 is het nieuwe leenstelsel ingevoerd voor hbo en wo. Dit betekent 

dat er geen basisbeurs meer wordt verstrekt, maar dat studenten kunnen/moeten lenen.  De nieuwe 

studiefinanciering bestaat uit 4 onderdelen: de lening, OV, collegegeldkrediet en aanvullende beurs. 

Iedereen kan hetzelfde bedrag ontvangen, maximaal  

€ 1016, – per maand. Lenen is niet verplicht, je kunt ook alleen een OV of aanvullende beurs 

nemen. De aanvullende beurs is er niet voor iedereen. Dit is afhankelijk van het inkomen van de 

ouders. De aanvullende beurs wordt een gift als je je diploma binnen 10 jaar haalt. De OV is een 

voorlopige lening. Deze lening wordt ook een gift als je je diploma binnen 10 jaar haalt. 

 

Voor mbo: 

Voor mbo’ers van 18 jaar en ouder is de basisbeurs wel blijven bestaan. Voor thuiswonenden is dit 

€81,81 per maand. Voor uitwonenden bedraagt de basisbeurs €266,99. Voor meer informatie kijk 

op de site van DUO https://www.duo.nl/particulier/  Mbo’ers die nog geen 18 jaar zijn krijgen ook 

een OV kaart. Deze is aan te vragen bij DUO. 

 

Op kamers? 

Als je kind ervoor kiest om op kamers te gaan, dan is het raadzaam om tijdig op zoek te gaan naar 

een kamer. Indien de reisafstand het enigszins toelaat, is het natuurlijk ook mogelijk  om eerst nog 

even thuis te blijven wonen en andere studenten te leren kennen en zo via hen aan een kamer te 

komen. Elke stad heeft kamer verhuurbedrijven. Je kunt van een sociale woningstichting of van 

particulieren huren. Op de site van de universiteit of hogeschool staat meestal ook informatie over 

het zoeken van kamers. 

 

https://www.financieelstudieplan.nl/
https://www.nibud.nl/consumenten/levenssituaties/studeren-levenssituaties/
https://www.duo.nl/particulier/
https://www.duo.nl/particulier/
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Heeft je kind nog een leerwerkplek nodig? 

Voor de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) in het mbo is het van belang dat je kind voor de start van 

de studie een leerwerkplek heeft. Deze is te vinden op https://www.stagemarkt.nl/Zoeken  Zonder 

een leerwerkplek kan je kind niet starten met de opleiding. 

 

Introductie studie 

Universiteiten en hogescholen starten, voor aanvang van de studie, met introductiedagen. Dit is echt 

aan aanrader om je kind hieraan te laten deelnemen. Je kind maakt kennis met de medestudenten, 

de stad, de studentenverenigingen en de onderwijsinstelling. Kijk dus goed wanneer deze starten, 

zeker als je kind naar een andere regio gaat (vanwege de vakantiespreiding).  De meeste mbo-

opleidingen starten het nieuwe schooljaar ook met een introductie van 1 tot meerdere dagen. Het 

doel is om kennis te maken met de klasgenoten, de loopbaanbegeleider (mentor) en de school. 
 

Nawoord 

Ik hoop dat je veel ideeën en inspiratie opgedaan hebt bij het lezen van dit e-book. Mocht je nog met 

vragen zitten, neem dan gerust contact met mij op. Ik kijk graag samen met je verder wat jij en/of je 

kind nodig heeft in deze levensfase. 

Dit zijn mijn contactgegevens:     

 

Mireille Aalfs     

06-46747884 

studiek@ziggo.nl 

www.studiek.net 

 https://www.facebook.com/studiek 

 @MireilleAalfs 

  

https://www.stagemarkt.nl/Zoeken
mailto:studiek@ziggo.nl
https://www.facebook.com/studiek

