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Betreft Volgend jaar studeren? Belangrijke informatie over aanmelden

Beste examenkandidaat en ouders/verzorgers,
Dit schooljaar doe je eindexamen of rond je je mbo-opleiding af. Misschien wil je
daarna gaan studeren aan een universiteit of hogeschool. Er is de laatste tijd een
aantal maatregelen doorgevoerd die voor jou van belang zijn. In deze brief lees
je wat er voor jou verandert en hoe je je kunt voorbereiden op je studie. Wil jij
volgend jaar gaan studeren, dan moet je nu al in actie komen!
Hoe maak je een goede studiekeuze?
Het is belangrijk dat je je goed oriënteert. Spreek hierover met je decaan of
mentor en verdiep je in wat het hoger onderwijs jou te bieden heeft. Bezoek open
dagen, ga proefstuderen, stel vragen en bezoek de websites van de hogescholen
en universiteiten. Kijk ook eens op www.studiekeuze123.nl voor een overzicht van
alle opleidingen.
Check ook de regels die op jou van toepassing zijn, zoals studiefinanciering,
extra toelatingseisen en collegegeld. Kijk hiervoor bijvoorbeeld op de site van de
rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl of op www.duo.nl.
Aanmelden kan tussen 1 oktober 2013 en 1 mei 2014
Als je een keuze hebt gemaakt, meld je dan aan voor die opleiding bij
www.studielink.nl. Doe dit tijdig maar uiterlijk op 1 mei, ook al heb je dan nog
niet je diploma behaald. Je hebt voor de aanmelding bij Studielink een DigiD
nodig, die je moet aanvragen via www.DigiD.nl. Het aanvragen van een DigiD
duurt ongeveer een week. Meld je je na 1 mei voor het eerst aan, dan kan
de hogeschool of universiteit beslissen dat je niet aan een opleiding mag
beginnen.
Let op: voor de meeste opleidingen kun je je aanmelden tussen nu en 1 mei,
maar voor sommige opleidingen ligt de deadline om je aan te melden veel
eerder dan 1 mei. Kijk daarom ruim op tijd op de website van de hogeschool of
universiteit wat geldt voor de opleiding van jouw keuze.
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Na je aanmelding: studiekeuzecheck
Als je je uiterlijk op 1 mei hebt aangemeld, dan heb je recht op een
studiekeuzecheck (en een daaruit voortvloeiend studiekeuzeadvies) bij de
opleiding waarvoor je je hebt aangemeld. Hoe zo’n check eruitziet, verschilt per
hogeschool of universiteit. Het kan gaan om een gesprek, proefstuderen, een
digitale vragenlijst of iets anders. Zo check je of de opleiding inderdaad goed
bij je past. Mocht de opleiding je geen studiekeuzecheck aanbieden, dan kun je
daarom vragen. Je hebt er recht op.
Hogescholen en universiteiten kunnen je ook verplichten om mee te doen aan
zo’n studiekeuzecheck. Als je hier niet aan meedoet, kan de instelling beslissen je
niet toe te laten tot de opleiding. Van tevoren moet duidelijk zijn of jouw opleiding
deelname verplicht stelt en wat de gevolgen zijn als je niet meedoet. Dit kun je
navragen bij de opleiding waarvoor je je hebt aangemeld.
Extra toelatingseisen
Voor sommige opleidingen moet je in het voortgezet onderwijs een bepaald profiel
of bepaalde vakken hebben gevolgd. Tevens kunnen bepaalde hbo-opleidingen
extra eisen stellen aan mbo-diploma’s. Ook bestaan er opleidingen met extra
eisen, zoals de kunstopleidingen, geneeskunde of de university colleges. Vanaf
2013 mag een universiteit extra eisen stellen aan studenten met een hbopropedeuse. De opleiding van jouw keuze kan je meer vertellen over de extra
toelatingseisen.
Ik wens je veel succes in het laatste jaar van je opleiding en bij het maken van
een goede studiekeuze!

Met vriendelijke groet,
de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

dr. Jet Bussemaker
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