Periode
Vanaf oktober

Studiekiezers kunnen zich doorgaans vanaf oktober in Studielink
aanmelden voor een opleiding die in september van start gaat.
Studielink.nl

Oktober december

Veel onderwijsinstellingen plannen hun voorlichtingsactiviteiten in
deze periode. Studiekeuze123.nl/open-dagen

15 januari

Deadline aanmelden opleiding met een numerus fixus.
Studiekeuze123.nl/selectie

15 januari 15 april

Selectieprocedures fixusopleidingen.
Bij de opleiding

15 april
Februari maart

Uitslag fixusopleidingen bekend.
Studielink.nl
Veel onderwijsinstellingen plannen hun voorlichtingsactiviteiten in
deze periode. Studiekeuze123.nl/open-dagen

1 april

Deadline aanmelden mbo-opleiding. Kiesmbo.nl

1 mei

Deadline voor aanmelden hbo- en wo-opleidingen
Studiekeuze123.nl

Drie maanden
voor aanvang

Juni juli

Juli

Uiterlijk
31 augustus

NIEU

Activiteit

Informatie voor decanen
Studiekeuze123 is er ook voor decanen. U vindt hier een overzicht van de informatie en materialen die u kunt gebruiken om uw leerlingen te begeleiden bij hun
studiekeuze, om de ouders te informeren of om zelf te raadplegen bij het beantwoorden van studiekeuzevragen.

Over Studiekeuze123
Studiekeuze123 is een initiatief van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap, in samenwerking met studenten en hogescholen en universiteiten.

Minimaal drie maanden voor aanvang van de studie moet de
scholier een lening, aanvullende beurs/studiefinanciering en een
studentenreisproduct aanvragen. Duo.nl
Na aanmelding wordt iemand uitgenodigd voor (verplichte) deelname
aan de studiekeuzecheck. Dit plant een opleiding doorgaans in na de
eindexamens. Studiekeuze123.nl/studiekeuzecheck
Nieuwe voorlichtingsmaterialen van Studiekeuze123 beschikbaar.
Studiekeuze123.nl/decanen
Iemand die zich tijdig heeft aangemeld voor een opleiding in het
hoger onderwijs en die twijfelt aan de studiekeuze kan tot uiterlijk 31
augustus wisselen van studie. Studiekeuze123.nl

W

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

INORMATIE VOOR DECANEN
Begeleid uw leerlingen bij hun studiekeuze

Om uw leerlingen mee te geven
Van profiel naar studie

MijnStudiekeuze

In Van profiel naar studie kan uw leerling
kan zien welke profielen en aanvullende
vakken, toegang geven tot een opleiding*.
Studiekeuze123.nl/van-profiel-naar-studie

Een gratis persoonlijke digitale omgeving,
waarin een leerling stapsgewijs wordt begeleid bij het kiezen van een studie.
Studiekeuze123.nl/mijnstudiekeuze

Open dagen kalender

Begrippenlijst

Vragen voor open dagen

Wat betekent een bindend studieadvies,
een honoursprogramma of een minor? En
wie of wat Is DUO of Studielink? Bij het
kiezen van een studie komt de studiekiezer
soms begrippen tegen waarvan de betekenis nog niet bekend is. In de begrippenlijst staat een overzicht van veelgebruikte
begrippen in het hoger onderwijs met een
uitleg van de betekenis.
Studiekeuze123.nl/begrippenlijst

Ter voorbereiding op een open dag, staat
hier een lijst met vragen die tijdens de open
dag gesteld kunnen worden*.
Studiekeuze123.nl/slimme-vragen

Landelijk overzicht van voorlichtingsactiviteiten van hogescholen en universiteiten.
Studiekeuze123.nl/open-dagen

Brochure
Digiles
Met de digiles kan een lesuur ingericht worden rond het thema studiekeuze. Met een
klassikaal gedeelte en groeps- of individuele opdrachten, worden leerlingen op weg
geholpen met hun studiekeuze.
Digiles.studiekeuze123.nl

Digitale magazines
Een voor studiekiezers en een voor hun
ouders. Wat is eigenlijk het verschil
tussen een hogeschool en universiteit?
Wat kost studeren? Hoe werkt de selectieprocedure bij fixusopleidingen? Relevante
onderwerpen die allemaal aan bod komen
in de magazines, aangevuld met leuke filmpjes waarin studiekiezers hun verhaal vertellen.

Speciaal voor studiekiezers heeft
Studiekeuze123 een studiekeuzebrochure
gemaakt. Hierin staat een studiekeuzestappenplan en praktische informatie. U kunt
de folder gratis bestellen* in pakketten van
25 stuks via Primaonderwijs.nl/studiekeuze123 of Studiekeuze123.nl/wegwijzers/.

Bekijk en vergelijk opleidingen
Op Studiekeuze123.nl staat een overzicht
van alle erkende hbo- en wo-opleidingen.
Per opleiding staat informatie over de toelatingseisen, studentenoordelen, arbeidsmarktmogelijkheden en nog veel meer.
Opleidingen kunnen ook met elkaar vergeleken worden op bijvoorbeeld contacttijd
in het eerste jaar of aantal studenten.
Studiekeuze123.nl/opleidingen

Studiekeuzechecklist
Met deze checklist gaat een leerling
stapsgewijs door informatie en hulpmiddelen op Studiekeuze123.nl heen*.
Studiekeuze123.nl/checklist.

*Ook als pdf te downloaden via Studiekeuze123.nl/decanen

Alles voor decanen op
studiekeuze123.nl/decanen

Om zelf kennis op te doen
Numerus fixus

Collegegeld

Een overzicht van alle fixusopleidingen per
studiejaar met beschikbare capaciteit en
informatie over de selectieprocedure en
regels bij aanmelden.

Informatie over de verschillende collegegelden en uitleg over de criteria die van invloed zijn op de hoogte van dit bedrag.

Studiekeuzecheck
Informatie over de rechten en plichten na
aanmelden voor een opleiding en deelname aan een studiekeuzecheck.

Om op te hangen of op de
schoolwebsite te plaatsen
Widgets

Posters

Met de Open dagen- of Opleidingenwidget
kunt u direct onze Open dagen kalender
of het overzicht van alle erkende hboen wo-opleidingen op uw eigen website
weergeven. Uw leerlingen kunnen zo direct
vanaf uw schoolwebsite informatie over
opleidingen of open dagen opzoeken. De
widget is gratis te plaatsen en direct gekoppeld aan Studiekeuze123.nl. Hierdoor
wordt de informatie continue ververst en
staat op uw website altijd de meest actuele informatie. Wilt u de widget graag op uw
website plaatsen, maar weet u niet hoe dit
werkt, neem dan contact met ons op. Wij
helpen u graag. Studiekeuze123.nl/widgets

Een aantal handige tools en functionaliteiten van Studiekeuze123.nl uitgelicht op
posters. Deze posters kunt in het schoolgebouw ophangen. U kunt de posters gratis
bestellen* via Primaonderwijs.nl/studiekeuze123.

