
STUDIE KIEZEN? 
www.studiekeuze123.nl

STAP 1: VRAAG DIGID AAN
Om je aan te melden voor een opleiding 
heb je een DigiD met sms-functie nodig. 
Vraag deze bij voorkeur één maand voor 
de deadline van jouw opleiding aan via 
www.digid.nl.

STAP 2: SCHRIJF JE IN 
VIA STUDIELINK
Meld je op tijd aan voor de opleiding van 
jouw keuze via www.studielink.nl. Jouw 
gegevens worden dan automatisch door-
gegeven aan de hogeschool of universiteit 
en aan DUO. Voor particulier onderwijs 
schrijf je je in bij de instelling zelf. 

STAP 3: DOE MEE AAN DE 
SELECTIEPROCEDURE OF 
DE STUDIEKEUZECHECK
Als je je hebt aangemeld voor een 
fi xusopleiding of een studie met selectie 

word je door de instelling uitgenodigd 
om deel te nemen aan de selectie-
procedure. Doe je hier niet aan mee 
dan vervalt je aanmelding. Ook de 
studiekeuzecheck is meestal verplicht. 
Meer informatie hierover vind je 
op www.studiekeuze123.nl/
studiekeuzecheck

STAP 4: VRAAG 
STUDIEFINANCIERING EN 
OV-KAART AAN
Je kunt door middel van het leenstelsel 
geld lenen van de overheid tegen gun-
stige voorwaarden. Daarnaast kun je in 
aanmerking komen voor een aanvullende 
beurs. Naast de studiefi nanciering kun 
je via www.duo.nl ook de ov-kaart aan-
vragen voor (gedeeltelijk) gratis reizen 
met het openbaar vervoer.

KEUZE GEMAAKT EN NU?

OP WWW.STUDIEKEUZE123.NL 
VIND JE:

• Open dagen kalender 
•  Alle opleidingen bij hogescholen en universiteiten
• Matchfi nder
• Studentenoordelen 
• Interessetesten
• Carrièreperspectief per studie
• Studie in Cijfers

Artikelen uit deze folder mogen worden overgenomen met bronvermelding (www.studiekeuze123.nl). 
Voor hergebruik van beeld is schrift elijke toestemming vereist. Hoewel de grootst mogelijke zorg is besteed aan 

de inhoud van deze folder, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. Datum van uitgift e: augustus 2017

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.



Doe een studiekeuzecheck
Als je je op tijd hebt aangemeld, nodigt de  
onderwijsinstelling je uit voor de studiekeuzecheck. 
Hiermee kijk je of de studie bij je past. 

De studiekeuzecheck heeft verschillende vormen: bij 
de ene opleiding ga je bijv. een dagje meelopen, bij 
de andere vul je een digitale vragenlijst in. Je bent 
meestal verplicht om hieraan mee te doen. 

Pluspunt
Jij checkt meteen 
of de studie interessant 
en leuk is.

      Check wat je met jouw profiel kunt
Wil je naar de universiteit dan heb je in 
ieder geval vwo nodig. Voor een opleiding 
aan een hogeschool kun je met zowel 
mbo, havo als vwo terecht. Daarnaast is het 
belangrijk dat je het juiste profiel hebt en de 
juiste vakken. Op www.studiekeuze123.nl/
opleidingen kun je per opleiding zien of je 
direct kunt instromen of dat je wellicht nog 
wat moet bijspijkeren.

      Vergelijk je opties 
Als je aardig weet welke richting je op wilt, 
kun je opleidingen met elkaar vergelijken. 
Want veel opleidingen kun je op meer- 
dere plekken in Nederland volgen. Zet  
jouw keuzes eens naast elkaar en vergelijk  
ze op bijvoorbeeld studentenoordelen, 
aantal eerstejaars, wel/geen numerus fixus 
en nog veel meer! 

De keuze is reuze
In het hoger onderwijs kun je kiezen 
uit ruim 1.600 bacheloropleidingen en 
200 associate degrees aan hogescholen 
en universiteiten. Hoe vind je nu de 
opleiding die bij jou past? 

Allereerst, de kwaliteit van het onderwijs 
in Nederland is hoog, dus een ‘slechte 
keuze’ is in die zin niet mogelijk. Maar 
je moet wel gaan ontdekken welke oplei-
ding aansluit bij jouw interesses en 
capaciteiten.

      Ontdek jouw interesses
Doe de Oriëntatiemeter of maak eens een 
interessetest op www.studiekeuze123.nl/
interessetesten. Praat ook met je ouders, 
vrienden en decaan om te ontdekken wat 
bij jou past.

Belangrijke informatie over toelating
Per opleiding gelden specifieke vooropleidingseisen (bijvoorbeeld een bepaald  
profiel of mbo-domein). Daarnaast kunnen er aanvullende eisen zijn (bijvoorbeeld een 
toelatingstoets of auditie) waaraan je minimaal moet voldoen om aan een opleiding te 
kunnen beginnen. Ook zijn er opleidingen met een beperkt aantal plaatsen. Dit noemen 
we fixusopleidingen.

LET OP!
Bij selectieopleidingen 
(bijv. kunst, zang of 
dans) geldt een andere 
toelatingsprocedure en 
verschillende aanmeld-
deadlines. Vraag dit na 
bij de hogeschool of 
universiteit!

TIP
Op Studiekeuze123 vind je per 
opleiding alle toelatingseisen. Op 
www.studiekeuze123.nl/selectie 
zie je alle fixusopleidingen.

Belangrijke data
Uiterlijk 15 januari: Aanmeld-
deadline voor fixusopleidingen
Uiterlijk 1 mei: Aanmeld-
deadline voor opleiding zónder 
aanvullende eisen of fixus

TIP
Slimme vragen voor een open dag
vind je op www.studiekeuze123.nl/
slimme-vragen 
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Praktische tips
   Je mag je voor 4 studies aanmelden in 
                  Studielink, waarvan maximaal 2 oplei-
   dingen met numerus fixus.

 Veranderen van studiekeuze voor 
                  1 september: Als je je uiterlijk op 1 mei  
 voor het eerst hebt aangemeld, dan kun 
je nog tot 1 september van studiekeuze veranderen. 
Heb je je pas ná 1 mei voor het eerst aangemeld, 
dan kun je door de opleiding worden geweigerd.

 Toelatingseisen pabo: Er gelden speci-
 fieke toelatingseisen voor de pabo

Niet
vergeten!

1

2

3

ONTDEK, VERGELIJK EN KIES!
Onderzoek laat zien dat uitval bij een studie regelmatig komt 
door een verkeerd beeld van de studie. Je goed oriënteren 
zorgt voor een bewustere keuze. Maar hoe pak je dat aan; 
zo’n bewuste keuze??

Op bezoek bij de opleiding
Wil je kennismaken? Ga dan naar een 
open dag van opleidingen. Daar kun je de 
sfeer proeven en vragen stellen aan studen-
ten en docenten. Op een meeloopdag word 

je gekoppeld aan een tweede- of derde-
jaarsstudent. Je volgt samen de colleges en 
werkgroepen van die dag. Tijdens een dagje 
proefstuderen vorm je met een groepje 
scholieren een nieuwe klas voor één dag 
en kun je een hoorcollege, practicum of 
werkgroep volgen. 

Open dagen kalender
Weten wanneer je kunt kennismaken? 
Check de Open dagen kalender op 
www.studiekeuze123.nl/open-dagen

Kun je deze opleiding
bij meerdere hoge-
scholen of univer-

siteiten volgen? 

WAT PAST
BIJ JOU?

De matchfinder laat je zien welke 
studie je met jouw profiel kunt doen 
ww.studiekeuze123.nl/opleidingen 

Welk onderwijs wil je doen?

Amsterdam
5,7% inwoners 

is student
26 instellingen

Weet je wat de 
opleiding precies 

inhoudt?

Universiteit Hogeschool MBO

Check de stad!

Kijk eens op
Startstuderen.nl/

mbo

Ga naar een open dag 
of meeloopdag. Check 
www.studiekeuze123.nl/

open-dagen voor een 
overzicht.

Leiden
10,3% inwoners 

is student
5 instellingen

Rotterdam
4,3% inwoners 

is student
14 instellingenCheck jouw nieuwe

studiestad op  
Studiekeuze123.nl/
steden.
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Wageningen
14,5% inwoners 

is student
2 instellingen

 
Vergelijk ze eens 
op bijvoorbeeld:  

- studentenoordelen 
- aantal eerstejaars 

- doorstroom 2e jaar 
- contacttijd 

Bekijk de info per  
opleiding, bijvoorbeeld:  

- aantal eerstejaars 
- studentenoordelen 

- bindend studieadvies 
- doorstroom 2e jaar

Check de  
studenten- 

oordelen en  
toelatingseisen  

en ga eens dagje 
proefstuderen. 


