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Start loopbaan: Onderzoek de antwoorden op de volgende vragen:
– Wie ben ik? Wat kan ik? (= kwaliteitenreflectie)
– Wat wil ik? (= motievenreflectie)

Verkenningsfase: Je kind onderzoekt verder de gevonden opties. Stel je kind de volgende 
vragen: Wat houdt de opleiding precies in? Wat zijn de toelatingseisen? Wat zijn de mogelijkheden 
voor deze studie? Hoe is het arbeidsmarktperspectief voor die studie? Kijk voor informatie over 
arbeidsmarktperspectief op https://www.studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers. Is het een opleiding 
met een numerus fixus (NF, een beperkt aantal plaatsen)? Ja, meld dan aan voor 15 januari! Kijk in 
de Keuzegids hbo of Keuzegids universiteiten (via decaan of online) hoe studenten hun opleiding 
beoordelen. 

Verdiepingsfase: Je kind weet ongeveer welke kant het op wil. Laat je kind in deze richtingen/
studies verschillende ervaringen op doen, zoals: een dag proef studeren, een dagje meelopen met een 
student, een bedrijf bezoeken, een beroepsbeoefenaar interviewen. Stel je kind de vraag: Welk soort 
werk past bij je? (=werkexploratie). En wie kan je hierbij helpen? (=netwerken). Praat met je kind en 
laat je kind ook met anderen praten om zijn/haar motivatie te voelen, maar ook om kritische vragen te 
stellen. Dit houdt je kind scherp.

Checkfase: Je kind neemt deel aan de verplichte studiekeuzecheck op het hbo of universiteit. Dit kan 
bijvoorbeeld een les zijn of een gesprek. Hiermee checkt je kind of dit de juiste opleiding is.

Regelfase: Regel bij voorkeur 3 maanden voor de start van de studie de financiering van de  
studie, een lening voor 18 jarigen of ouder, een ov-kaart en eventueel een aanvullende beurs via 
www.duo.nl.

Checkmoment op het hbo of universiteit: in de loop van het eerste jaar krijgt je kind een bindend 
studieadvies. Meer info https://www.studiek.net/uncategorized/bindend-studieadvies-is/.

Keuze maken: De knoop wordt doorgehakt. Je evalueert het keuzeproces met je kind en je kind 
neemt de beslissing. De volgende stap is aanmelden voor 1 mei via www.studielink.nl Je kind mag 
zich voor 4 opleidingen aanmelden, waarvan max 2 NF. Een Digi D is nodig bij aanmelding. Aanvragen 
van een Digi D kost ca. 5 werkdagen! Heeft je kind extra ondersteuning nodig, neem dan tijdig contact 
op met de zorgcoördinator of decaan van de middelbare school. Wees actief hierin, meer info  
https://studiekeuze123.nl/CMS/wp-content/uploads/2017/05/OCW_Financieel-slim-studeren_
studeren-beperking_def.pdf.

Oriëntatiefase: Je kind verzamelt informatie over vervolgopleidingen die aansluiten bij zijn/haar 
kwaliteiten en motieven. Woon samen met je kind voorlichtingsavonden bij op de school van je kind 
en/of op het hbo of universiteit, ga mee met je kind naar open dagen (bij voorkeur minimaal 3-4). Data 
voor open dagen zijn te vinden op https://www.studiekeuze123.nl/open-dagen.
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