
Hoe help ik mijn kind bij het maken van een 
studiekeuze?

Hanze Studiekeuzeadvies 



Welkom bij de Oudervoorlichting 

Hoe help ik mijn kind bij de studiekeuze?

Anneke Boonstra
Studiekeuzeadviseur

Hoe stel ik een vraag?
Via de chat 
Klik op        en vervolgens op         en stel je 
vraag in de chat.  

Via de microfoon
Steek je hand op en zet de microfoon aan als 
je de beurt krijgt

Wil je niet in beeld? Zet dan je webcam uit via 
het icoon onderin beeld

Judith Hoogeveen
Student Communicatie

Elise Oost
Student Logopedie



Keuzefasen

Studeren in het hbo 
(Hanzehogeschool)

Praktische informatie



Kiezen is een proces

1. Oriënteren op eigen 
interesses

2. Verkennen website, 
Open Dagen

3. Verdiepen 
meeloopdagen, praten 
met studenten

4. Beslissen en inschrijven



Fase 1 Oriëntatie

• Interesses
• Talenten en competenties
• Waarden
• Doelen

• Ga in gesprek met uw 
zoon/dochter



Tips voor gesprek met uw 
zoon/dochter:
• Juiste timing en plaats voor een 

gesprek
• Luisteren en objectieve vragen stellen 

(NIVEA)
• Doorvragen, open houding en 

meedenken
• Praktische steun, verwijzen naar bv 

testen, websites, 
voorlichtingsactiviteiten, netwerk

• Realistisch beeld geven
• Rustig blijven en vertrouwen houden
• https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/vraag-door-tip-2-

voor-een-goede-studiekeuze/

https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/vraag-door-tip-2-voor-een-goede-studiekeuze/
https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/vraag-door-tip-2-voor-een-goede-studiekeuze/


Tips voor gesprek met uw 
zoon/dochter:
Let op:
• Elke dag herhalen: weet je het al?
• Forceren om bv naar open dag te 

gaan. Je moet…
• Eigen beelden van vroeger te 

projecteren
• Meteen kritiek te geven
• Ellenlang, uitgebreid uitleggen
• Pushen in één richting
• Zeggen dat u het een leuke vindt, als ik 

jou was dan…..
• Gesprek als zoon/dochter moe is of 

tijdens eten met andere familieleden 
erbij



Talenten en interesses

• Talenten- en interessetesten
• Samen bespreken
• Wat is de rode draad

• Studiekeuze123.nl
• Icares.nl

Fase 1 Oriëntatie –



Fase 1 Oriëntatie 
Wat is belangrijk voor uw zoon/dochter?

• Samenwerken met anderen
• Leren door te lezen, studeren of 

onderzoeken
• Financiële beloning/ financieel succes
• Maatschappelijke bijdrage kunnen leveren
• Duidelijke richtlijnen
• Oog hebben voor anderen
• Routine
• Creativiteit
• Lichamelijke inspanning
• Zichtbare resultaten



Fase 2 Verkennen
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Van interesses en talenten naar 
interessegebieden

Informatie verzamelen

Check of t aansluit bij je talenten en 
interesses

www.hanze.nl/nl/opleidingen

http://www.hanze.nl/nl/opleidingen


Fase 2 Verkennen

21-3-2023 13

Check op www.hanze.nl de A-Z lijst 

http://www.hanze.nl/


Fase 2 Verkennen
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Check op www.hanze.nl de A-Z lijst 

http://www.hanze.nl/


Fase 2 Verkennen
Acties:

• Ontdek opleidingen via 
Studiekeuze123

• Bekijk alle opleidingen op 
Hanze.nl

• Download brochures 
hanze.nl/brochures

• Bezoek open dagen
hanze.nl/opendag

https://www.studiekeuze123.nl/
https://www.hanze.nl/nld
https://www.hanze.nl/eng/study-at-hanze/information-for/brochure
https://www.opendaghanze.nl/


Fase 3 Verdiepen
Zoek samen een top 3
Tips:
• Ervaar met meeloopdagen 

(hanze.nl/meeloopdag)
• Ga in gesprek met huidige 

studenten (hanze.nl/open-daily)
• Interview beroepsbeoefenaars
• Beleef de studie (hanze.nl/online-

proefstuderen)
• Bekijk het onderwijs 

(hanze.nl/ects)

https://www.hanze.nl/nld/studiekeuze/studiekeuze/meeloopdag
https://www.hanze.nl/nld/organisatie/hanzehogeschool/open-daily/open-daily/inhoud/open-daily
https://www.hanze.nl/nld/studiekeuze/studiekeuze/online-proefstuderen/organisatie/overzichten/proefcolleges
https://catalogue.hanze.nl/nl/Home/Search


Fase 4 Beslissen

Uiteindelijk zal er een 
besluit genomen moeten 
worden!

De vraag blijft: 
“is deze opleiding leuk en 
interessant genoeg om 
minimaal vier jaar mee 
bezig te houden?”



Geen HBO?

Tussenjaar? 

www.studiekeuzemaken.nl/tussenjaar

www.tussenjaar.nl

Mbo, havo of vwo?

http://www.studiekeuzemaken.nl/tussenjaar
http://www.tussenjaar.nl/


Ouders en studiekeuze

• Studiekiezers ervaren het gesprek met ouders 
als ‘zeer belangrijk’.....maar er zijn 
uitzonderingen:

“Het gesprek dat ik met mijn moeder had over de 
studiekeuze hielp niet echt. Ze probeerde het wel, maar je 
merkte in alles dat zij verpleegkunde gewoon veel leuker 
vond.” Eerstejaars studente Facility Management
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Studeren aan het HBO

Verschillende opleidingen:
• Bachelor opleiding (4 jaar)
• Associate Degree opleiding (2 

jaar)
• Deeltijd of voltijd
• Verkort mogelijk  vwo of mbo

Opbouw vanaf start 1 september
• Eerste jaar  Propedeuse
• Jaar 2, 3 en 4  Hoofdfase
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Toelating tot het HBO voltijd

• Vooropleiding → havo, vwo, mbo 4

• Eventuele aanvullende eisen, selectie

• Toelatingstoetsen Pabo → geschiedenis, aardrijkskunde en natuur & 

techniek (indien niet in je pakket)

• Profielen, aansluiting



Aanmelden
Vóór 1 mei 2023 aanmelden via Studielink.nl

Studiekeuzecheck

Uitzonderingen:

• Fixusopleidingen :aanmelden vóór 15 januari 2023, uitslag 
decentrale selectie: 15 april 2023

• Opleidingen met aanvullende eisen (bijvoorbeeld sport, kunst)
- Andere aanmelddata, zie website van opleiding voor data



Numerus fixus

• Fysiotherapie
• HBO-Verpleegkunde
• MBRT
• Mondzorgkunde 
• Toegepaste Psychologie
• Vastgoed & Makelaardij
• Ergotherapie

Interesse voor 1 of meer van 
bovenstaande opleidingen?
Ga naar: www.hanze.nl/fixus
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http://www.hanze.nl/fixus


De financiële kant van studeren

• Collegegeld 2023/2024

€2.314 1e keer €1.157,-

• Studiemateriaal

+/- €700 per jaar



De financiële kant 
van studeren
• Huur: 426 euro
• Boodschappen: 173 euro
• Studieboeken en -benodigdheden: 49 

euro
• Vervoer (naast de OV-kaart): 72 euro
• Ontspanning, uitgaan en sport: 124 

euro
• Kleding en schoenen: 53 euro
• Zorgverzekering: 115 euro
• Telefoon: 19 euro

• Bron: Nibud Studentenonderzoek 2021
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De financiële kant van 
studeren

Studiefinanciering

• Basisbeurs

• Aanvullende beurs

• Collegegeldkrediet

• Studentenreisproduct

• www.duo.nl
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Ouders

• Ga in gesprek
• Maak samen een studiekeuze planning
• Vraag door
• Pas op de valkuilen
• Informatie en voorlichtingsactiviteiten passend bij de keuzefase
• Faciliteer

Toch hulp nodig? Hanze Studiekeuzeadvies helpt!



Hanze Studiekeuzeadvies

www.hanze.nl/studiekeuzeadvies

Heeft uw kind moeite met 
het maken van een 

studiekeuze? 

Neem contact op met de 
studiekeuzeadviseurs 

van Hanze 
Studiekeuzeadvies!

http://www.hanze.nl/studiekeuzeadvies


share
your talent.
move
the world.
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