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Ouderavond 

STUDIEKEUZE
voor ouders / verzorgers 

van klas 11

5 oktober 2022

Wouter Modderkolk
decaan vwo

w.modderkolk@svszeist.nl

Bram Schroder
decaan havo

b.schroder@svszeist.nl

Programma

• Termen in onderwijs

• Wat beïnvloedt uw kind bij de keuze?

• Wat is de rol van de school

• Wat kunt u doen? Tips

• Vragen?



6-10-2022

2

STUDIEKEUZE TRENDS

30% UITVAL

SELECTIESTUDIES

STUDIE LENING, AANVULLENDE BEURS & KREDIET

BSA

HOEVEELHEID STUDIES

BACHELOR/ MASTER

MINOR-MAJOR

INTERNATIONALISERING

VÓÓR 1 MEI INSCHRIJVEN

DECENTRAAL VR 15 JAN.

TUSSENJAAR

University College

Veel keus

> 1900 HBO Bachelors in 
Nederland

400 Universitaire Bachelors in
Nederland
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Bachelor & master

Studiekeuzecheck

VÓÓR 1 MEI 
INSCHRIJVEN!
EN VAAK AL EERDER…!
VÓÓR 15 JANUARI

http://student.uva.nl/az/content/inschrijven-en-herinschrijven-voor-een-opleiding/inschrijven-bachelor/doe-mee-aan-uva-matching/uva-matching-voor-studiejaar-2014-2015.html
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Numerus fixus en 
selectie

Voorbeelden:
> Verloskunde
> Kunst en economie
> Psychologie
> Criminologie 
> Bouwkunde
> Geneeskunde
> Kunstmatige intelligentie

Zie overzicht op:
Studiekeuze123.nl/selectie.  

ALLÉÉN NOG DECENTRAAL

AANMELDEN VOOR 15 JANUARI!!
Kijk goed op duo.nl → voorlopige opgave numerus fixus studies!!

BINDEND STUDIE-ADVIES
(BSA)

> De meeste bachelors hanteren BSA
> Per opleiding en instelling verschillend
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KOSTEN STUDEREN

• Basisbeurs (vanaf 2023-2024)

€ 273,90 (uitwonend), of 
€ 109,90 (thuiswonend) per maand
let op: goedkeuring van de kamer is nog nodig

• Lening, collegegeldkrediet, 
reisproduct, aanvullende beurs

• Wettelijk collegegeld is € 2.314,-per 
jaar (voor 2023 – 2024)

• Een student geeft gemiddeld € 13.200  
per jaar uit bron: studentopkamers.nl / NIBUD

Prinsjesdagplannen 2022 

Studiefinanciering 

Studiekeuze.. (LAKS) hartstikke 
moeilijk: 
Wij worden het best geholpen door

• familie (43%) 
• decaan (22%)
• de mentor (8-9%)
• een student die de opleiding al volgt 

(8-9%)
• vrienden (8-9%) 

Keuze wordt 
beïnvloed door:

https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/laks-en-ouders/
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Ouders

Invloed van peers
onderscheiden of aanpassen? 

‘SKATERS’ ‘HIPSTERS’ ‘ROCKERS’
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School

• Periode klas 9 (OSB)

• Workshop klas 11

• Verplichting om open dagen  te bezoeken 
(tenminste 2x, maar facilitering voor meer)

• Gesprekken mentoren (10de klas, 12de klas, 
biografie), studiebegeleider en decaan (op 
aanvraag)

• Stages

VOORLICHTERS 
WO/HBO
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Hoe voelt dat voor uw 
kind?

STEL: 
U WIL EEN VAKANTIEHUISJE 

HUREN IN JAPAN!

Gedachte experiment 
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Het gevolg

HOE KUNT U UW KIND 
HELPEN?

8.
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> Sta achter uw zoon of dochter, 
ongeacht uw eigen ideeën; zo blijft
u in contact.
> Zorg dat u de drijfveren van uw
kinds keuze onderzoekt en begrijpt

Tip
1.

Herkenbaar?

Gedrag:
Uw kind wil iets anders studeren dan u 

denkt dat goed 
is voor hem of haar? 

Begin uw vragen met:
-Wat?
-Wie?
-Welke?
-Wanneer?
-Waarom?
-Waar?
-Hoe?

???

Tip
2.

Om te helpen, wellicht een open deur: 

Stel open vragen!
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Schakel uw eigen netwerk in, 
mensen die goed met uw
zoon/dochter kunnen opschieten.  
Laat ze vertellen over hun eigen
beroep en vragen stellen aan uw
kind. 

Tip
3. Herkenbaar?

Gedrag:
Uw kind heeft geen zin om zijn 

studiekeuze met u te bespreken.

Maak het niet
te groot.

Tip
4.

En:
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Denk positief en focus op de 
kwaliteiten en talenten van uw kind: 
dit geeft vertrouwen!

Tip
5.

Herkenbaar?

Gedrag:
Uw kind heeft geen oog voor waar hij 

of zij goed in is. 

Overschat uw kind niet!

Tip
6.

Herkenbaar?

Gedrag:
Uw kind is heel zelfstandig in de meeste 

dingen die hij of zij doet.
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Denk aan open dagen, 
meeloopdagen & proefstuderen! 

En bedenk vooral goed WÀT je daar
gaat doen!

Tip
7.

Tip
8.

Maak gebruik van 
handige sites! 

Studiekeuze123.nl

svszeist.nl/Onderwijs/Decanaat.aspx

Icares studiekeuzetest 
(account op aanvraag decaan)
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Agenda 2022-2023

• STUVO Havo woensdag 22 maart

• STUVO Vwo vrijdag 24 maart

• Beroepenmarkt woensdag 8 februari

N.B. de meeste Hogescholen en Universiteiten 
hebben eind oktober/november een ronde met 
opendagen en eind februari / maart.

Tot slot

Je kunt een paard naar het 
water brengen…

maar het niet dwingen om te 
drinken


