
OUDERAVOND
ATHENEUM 6

DEZE PRESENTATIE IS BINNENKORT TE VINDEN OP DE WEBSITE VAN DE SCHOOL

A4 begint  bij de  mentoren!



WELKOM!
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Janneke Groen

Willem Strooper

Koen Dudink

Nicolette Kroeze

Martijn Burger

mentoren

leerlaagcoördinator

schoolleiderdecaan



PROGRAMMA
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studieoriëntatie en studiekeuze 
matching / studiekeuzecheck 
studiefinanciering / leenstelsel

koffiepauze

kennismaken met de mentor

19:30

20:15

20:30



KLANKBORDGROEP
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9 november 2022, 16:30-18:00 uur

4 april 2023, 16:30-18:00 uur

atheneum@rsg-enkhuizen.nl 
o.v.v. naam en klas van uw kind



STUDIEORIËNTATIE

5

oriënteren

verkennen

verdiepen

inschrijven

“wat kan er allemaal?”

“wat past er bij mij?”

“is het écht iets voor mij?”

“ik hak de knoop door!”



NOG AAN HET VERKENNEN?
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maak zo snel mogelijk een afspraak met je mentor!

bezoek de voorlichtingsactiviteiten van school

bezoek de komende maanden open dagen



7 bron: www.studiekeuze123.nl, alleen open dagen  WO-bachelors
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S O N D J F M A M J

http://www.studiekeuze123.nl


VERDIEPEN
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wees je bewust van het verschil WO / HBO

ga proefstuderen

of een dagje meelopen met een student

of ga op bezoek bij een beroepsbeoefenaar



WO OF HBO?
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meer theoretisch 

zelfstandiger 

wetenschappelijk 

onderzoekend

universiteit hogeschool

meer praktisch 

schoolser 

beroepsgericht 

toepassingsgericht



BACHELOR/MASTERSTRUCTUUR
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universiteit hogeschool

3 jaar bachelor 4 jaar bachelor 
( = volledige opleiding )

1-2 jaar master
1 jaar master

propedeuse

WO pre-master



INSCHRIJVEN
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uiterlijk 1 mei (o.a. numerus fixus eerder!)

altijd inschrijven op www.studielink.nl

soms eerst bij de opleiding aanmelden!

voor inschrijven is DigiD noodzakelijk

http://www.studielink.nl


OPLEIDING MET SPECIALE EISEN
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verschillende deadlines en éérst bij opleiding!

Academie voor Lichamelijke Opvoeding

Conservatorium

Kunstacademies



NUMERUS FIXUS
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fixus-plannen? mail de decaan!

geen loting meer, maar decentrale selectie

speciale regels en procedures

numerus fixus-voorlichting voor H5 / A6



14



MATCHING / STUDIEKEUZECHECK
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advies is niet bindend, maar wél nuttig

vóór 1 mei aangemeld? recht op SKC

meedoen is (vrijwel altijd) verplicht

vorm van SKC verschilt per opleiding



STUDIEFINANCIERING
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voltijds-opleiding van minimaal 1 jaar

jonger dan 30 jaar

Nederlandse nationaliteit of verblijfsvergunning *

* type II, III of IV

uit een ander EU-land? kijk op www.duo.nl

bron: www.duo.nl



VANAF WANNEER?
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HBO of WO:

zodra je met je studie begint (ongeacht leeftijd)

MBO:

vanaf eerste kwartaal na 18e verjaardag

bron: www.duo.nl



AANVRAGEN
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inschrijven voor een opleiding

uiterlijk 3 maanden vóór start aanvragen

bron: www.duo.nl



ONDERDELEN
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aanvullende beurs

collegegeldkrediet

studentenreisproduct

basislening } voor iedereen

inkomensafhankelijk

bron: www.duo.nl

huidig stelsel

aanvullende lening?

collegegeldkrediet

studentenreisproduct

basisbeurs

nieuw stelsel

{
aanvullende beurs



COLLEGEGELDKREDIET
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om collegegeld in termijnen te betalen

€ 92,04* / € 184,08 p/mnd

is altijd een lening

bron: www.duo.nl (20 september 2022)* in het eerste studiejaar



STUDENTENREISPRODUCT
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OV-weekkaart of OV-weekendkaart

5 jaar recht op gebruik *

is een prestatiebeurs

binnen 10 jaar diploma betekent gift

* tot 7 jaar bij langere nominale studieduur bron: www.duo.nl (8 oktober 2021)



BASISLENING
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recht op lenen geldt voor 7 jaar *

van € 0 tot € 1116,95 p/mnd

is altijd een lening 

* tot 9 jaar bij langere nominale studieduur
bron: www.duo.nl (20 september 2022)

BASISBEURS

recht op beurs geldt voor 7 jaar *

thuiswonend: € 91,-

uitwonend: € 255,-

is een prestatiebeurs



hoogte is afhankelijk van een aantal criteria

AANVULLENDE BEURS

23

maximaal € 419 p/mnd

gaat van maximale basislening af

binnen 10 jaar diploma betekent gift

bron: www.duo.nl (20 september 2022)

huidig stelsel:



CRITERIA AANV. BEURS
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het inkomen van de ouders van 2 jaar geleden

broers of zussen met een aanvullende beurs

andere schoolgaande kinderen in het gezin

ouders met een eigen studieschuld

bron: www.duo.nl



AFLOSSEN
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studieschuld kan oplopen met € 1221,37 p/mnd

aflossen begint 2 jaar na beëindiging studie

aflostermijn is maximaal 35 jaar

bron: www.duo.nl (8 oktober 2021)

huidig stelsel:



AFLOSSEN (2)
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“aflossen naar draagkracht”

minimumloon? dan (nog) niet aflossen

maximaal 4% van het inkomen bovenop minimum

let op: het gaat over het verzamelinkomen!

bron: www.duo.nl

huidig stelsel:



TIPS
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bedenk goed hoeveel geld je écht nodig hebt

vraag het e-boekje ‘Student & Financiën’ aan

bereken je studiefinanciering op www.duo.nl







MEER INFORMATIE
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bij de mentor of de decaan

Dienst Uitvoering Onderwijs (www.duo.nl)

Nat. Inst. voor Budgetvoorlichting (www.nibud.nl)



ALS LAATSTE NOG EVEN DIT…
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dit jaar 18 jaar?

tegemoetkoming studiekosten VO

zorgverzekering en zorgtoeslag

toegang tot Magister



HEEFT U NOG VRAGEN?
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eerste aanspreekpunt is de mentor van uw kind

m.burger@rsg-enkhuizen.nl


