Studiekeuze, Beroepskeuze, Bijbaan
II. Studiekeuze: de beslissingsfase en inschrijven
Inleiding
Vorige keer ging het over de oriëntatiefase: “Welke opleidingen zijn er allemaal? Wat voor
persoon ben jij, wat past bij jou?”
Deze keer gaat het over het nemen van een beslissing over een studie. Welke top 3 is er
overgebleven, voor welke opleidingen wil je je gaan inschrijven en hoe gaat dat in zijn werk?

De beslissing
Je bent naar open dagen geweest, je hebt meegelopen, sfeer geproefd, de
steden verkend, de reistijd ervaren. Je hebt zelf ervaren hoe het is en
misschien huidige studenten gesproken over hun ervaringen. Dan wordt het
tijd om een beslissing te gaan nemen. Waar let je op bij je beslissing?
– Nogmaals natuurlijk spreekt de opleiding jou écht aan, ben je enthousiast en gemotiveerd om te
gaan beginnen?
– De sfeer op het ROC, de Hogeschool of Universiteit, past die bij jou? Voel je je er ‘thuis’?
– Praktisch gezien de reis, de reistijd. Hoe lang doe je erover, als het OV geen oponthoud heeft?
Hoeveel tijd houd je nog over voor studeren, bijbaan, sport, vrienden, familie en andere
vrijetijdsbesteding?
– Misschien ook wat de voorspelde baankansen zijn als je de studie straks afgerond hebt.
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Inschrijven
Je hebt je keuze gemaakt, je top 3 behouden. Dan moet je je bij de
onderwijsinstellingen gaan inschrijven. Hoe gaat dat in zijn werk? Wat heb je daarvoor
nodig?
1. Allereerst een DigID account. Als je die nog niet hebt, kun je deze aanvragen via www.digid.nl
2. Voor opleidingen zónder numerus fixus toelating moet je je voor 1 mei inschrijven.
Voor opleiding mét numerus fixus toelating moet je je voor 15 januari inschrijven.
3. Je moet je inschrijven bij de onderwijsinstelling via www.studielink.nl
Hier vind je een stappenplan met duidelijke uitleg en extra informatie hoe dit in zijn werk gaat.
4. Waarschijnlijk ga je ook lenen om jouw studie te kunnen bekostigen en waarschijnlijk wil je
gebruik gaan maken van het OV. Het aanvragen van een lening en een studentenreisproduct
doe je bij Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).
– Via onderstaande links krijg je meer informatie over hoe het werkt met de studiefinanciering als je
gaat studeren op het MBO of het HBO/Universiteit.
– Met de Rekenhulp van DUO kun je een indicatie krijgen van hoeveel geld je kunt lenen en wat het
bedrag van jouw aanvullende beurs ongeveer zal zijn.
– Het Nibud heeft ook allerlei tools beschikbaar waarmee je jouw persoonlijke financiële situatie in
kaart kunt brengen. Waarmee je vervolgens ook kunt bepalen wat realistisch voor jou is om te
kunnen besteden, of je wellicht meer moet gaan werken en of het haalbaar is om op kamers te
gaan.
5. Op StudieLink moet je ook jouw betaalgegevens invullen voor het collegegeld.
Binnen een week wordt er dan in jouw account een digitale machtiging klaargezet.
Wachten op een reactie…
Je hebt je ingeschreven bij een of meer opleidingen (maximaal 3, waarvan maximaal 2 numerus fixus
opleidingen). Je hebt jouw studiefinanciering en studentenreisproduct aangevraagd. Dan is het
wachten op een reactie van de onderwijsinstelling(en). Dit kan enige tijd duren. Vandaar ook dat je je
vóór 1 mei al moet aanmelden. Als er dan tijdens de aanmeldprocedure plotseling wat tegenzit dan
ben je niet meteen te laat.
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