MijnStudiekeuze
Maak een account aan op studiekeuze123.nl/mijnstudiekeuze
• Een stappenplan om een goede studiekeuze te maken.
• Stapsgewijs door de informatie en tools op de website op een voor jou
handig moment.
• Zien waar jij bent in jouw studiekeuze.
• Jouw voortgang delen met je ouders, mentor of decaan.
• Informatie opslaan en verder gaan waar je gebleven bent.

Opleidingen vergelijken
Op studiekeuze123 kun je alle erkende hbo- en wo-opleidingen in Nederland
met elkaar vergelijken. Je ziet in een uitgebreid overzicht hoe de opleidingen ten
opzichte van elkaar beoordeeld worden door studenten die er studeren en kunt
bijvoorbeeld verschillen in kaart brengen tussen contacijd in het eerste jaar of
de norm voor het bindend studieadvies. Via studiekeuze123.nl/opleidingen
selecteer je de opleidingen die je wilt vergelijken.

Studie in Cijfers

OP STUDIEKEUZE123.NL
VIND JE:
•
•
•
•
•
•
•

Informatie over alle erkende opleidingen
Open dagen kalender
Opleidingenvergelijker
Carrièreperspectieven
Studentenoordelen
Interessetesten
Studie in Cijfers

Studiekeuze123 is een initiatief van het ministerie van OCW, in samenwerking
met studenten en de hogescholen en universiteiten. Studiekeuze123.nl biedt
objectieve informatie over alle opleidingen om jou stap voor stap te helpen
met het kiezen van de studie die het beste bij jou past.

Studie in Cijfers gee in één oogopslag weer hoe een opleiding van een hogeschool of universiteit het doet in vergelijking met het landelijke gemiddelde.
Meer informatie over Studie in Cijfers lees je op studiekeuze123.nl/
studie-in-cijfers. Studie in Cijfers staat bij elke opleiding op Studiekeuze123.nl
en vaak ook op de websites van opleidingen zelf in een schematisch overzicht

Artikelen uit deze folder mogen worden overgenomen met bronvermelding (www.studiekeuze123.nl).
Voor hergebruik van beeld is schrielijke toestemming vereist. Hoewel de grootst mogelijke zorg is besteed aan
de inhoud van deze folder, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. Datum van uitgie: aug 2019

STUDIE KIEZEN?

www.studiekeuze123.nl

Ontdek

Vergelijk

Kies
Meld je aan voor een opleiding
Vergelijk opleidingen
Kijk op studiekeuze123.nl/opleidingen
voor een overzicht van alle opleidingen.

CULTUUREN
MAATSCHAPPIJ

ECONOMIEEN
MAATSCHAPPIJ

Van profiel naar studie
Wil je weten wat jij met jouw profiel kunt
studeren? Op studiekeuze123.nl/vanprofiel-naar-studie vind je een overzicht
van alle studies per profiel.

Ontdek wie je bent en wat je kunt
Vul de oriëntatiemeter in en zie hoe ver
jij bent in jouw studiekeuze. Of doe een
interessetest en vind uit waar jouw interesses liggen. Ga naar studiekeuze123.nl/
studiekeuzetesten

NATUUREN
GEZONDHEID

NATUUREN
TECHNIEK

Een andere optie is deeltijd studeren.
Je combineert het studeren dan met
andere bezigheden. Het is een optie die
vaak gekozen wordt door volwassenen.
Zij combineren het studeren dan bijvoorbeeld met een baan. Je hebt in principe
geen recht op studiefinanciering als je
deeltijdstudie volgt.
Bij een duale studie wordt studeren en een
betaalde baan afgewisseld of gecombineerd. Anders dan bij deeltijd, vullen werk
en studie elkaar aan. Zonder passend werk,
kun je geen duale opleiding volgen. Je hebt
meestal recht op studiefinanciering voor de
periode waarin je studeert.

Bindend studieadvies? Joint degree?
Schakelprogramma? Soms kom
je in je zoektocht naar een studie
begrippen tegen die je niet kent of
waarvan je niet precies weet wat er
bedoeld wordt. Op studiekeuze123.
nl/begrippenlijst vind je een overzicht van veelgebruikte begrippen in
het hoger onderwijs.

meeloopt bezoek je, vaak onder begeleiding van studenten van die opleiding
lessen die op dat moment plaatsvinden.
Welke voorlichting bij jou past, hangt af
van hoe ver jij in je studiekeuze bent en
welke kennis je al over een opleiding hebt.
Kijk op studiekeuze123.nl/open-dagen
voor een overzicht van alle voorlichtingsactiviteiten en om te bepalen wat bij jou past.

Bachelor, master of associate degree?
Een bacheloropleiding is een 4-jarige
hbo-opleiding of een 3-jarige wo-opleiding.
Na een bachelor kun je nog 1 of 2 jaar
doorstuderen in een masteropleiding.
Een associate degree is een tweejarige
hbo-opleiding die qua niveau tussen een
mbo-4 en hbo-bachelor in zit.

Ontdek waar je allemaal
kunt studeren
Kijk op studiekeuze123.nl/steden.

Op een open dag presenteren meerdere
opleidingen, studierichtingen of onderwijsinstellingen zich en kun je globaal ontdekken wat jou aanspreekt. Bij proefstuderen
wordt speciaal voor studiekiezers een les
ontwikkeld die representatief is voor een
les bij de betreffende opleiding. Als je

Belangrijke data
• 15 januari: aanmelddeadline voor
opleidingen met een numerus
fixus. Op studiekeuze123.nl/
selectie staan alle opleidingen met
een numerus fixus en informatie
over de toelatingsprocedure
• 1 mei: aanmelddeadline voor
opleidingen zonder aanvullende
eisen of numerus fixus. Op studiekeuze123.nl/inschrijven staat
een stappenplan voor aanmelden

Neem deel aan een studiekeuzecheck of matching

Bezoek een open dag en ga
proefstuderen of meelopen

Voltijd, deeltijd of duaal studeren?
Als voltijdstudent volg je in principe elke
dag onderwijs of ben je zelf aan het studeren (zelfstudie). Er wordt van je verwacht
dat je gemiddeld 40 uur per week besteedt
aan je studie. Je hebt bij een voltijdstudie
meestal recht op studie financiering.

Begrippenlijst

Per opleiding gelden specifieke vooropleidingseisen (bijvoorbeeld een bepaald
profiel of mbo-domein). Daarnaast kunnen
er aanvullende eisen zijn (bijvoorbeeld een
toelatingstoets of auditie). Ook zijn er opleidingen met een beperkt aantal plaatsen
waarvoor je geselecteerd moet worden.
Dit zijn opleidingen met een numerus fixus.
Voor opleidingen met een numerus fixus
geldt een aparte aanmeldprocedure. Op
studiekeuze123.nl/opleidingen vind je per
opleiding alle toelatingseisen.

TIP
Op studiekeuze123/slimme-vragen
vind je een lijst met slimme vragen
die je op een open dag kunt stellen.

Nadat je je hebt aangemeld voor een opleiding, ontvang je in de meeste gevallen een
uitnodiging van deze opleiding om deel te
nemen aan een studiekeuzecheck (ook wel
matching genoemd). De studiekeuzecheck
vindt plaats voordat je daadwerkelijk start
met de opleiding en is bedoeld om de keuze die je al gemaakt hebt, te checken

Wat heb jij nodig om je
studie te kiezen? Vind hier
wat studiekeuze123.nl
jou te bieden hee.
(vandaar de naam studiekeuzecheck). De
hogeschool of universiteit bepaalt of deelname aan de studiekeuzecheck verplicht is
en hoe die eruitziet. Het kan bijvoorbeeld
zo zijn dat je een intakevragenlijst invult of
een gesprek hebt met iemand van de opleiding. Het kan ook zijn dat je deelneemt
aan onderwijs en een toets maakt. Op
studiekeuze123.nl/studiekeuzecheck
lees je alles over de studiekeuzecheck.

