
Decanaat

Voornamelijk een individueel traject!

• Oriënteren

• Inschrijven

• Matching

• Numerus fixus: Decentrale selectie

• Interne doorstroming (h5 naar v5)



Oriënteren

Aandachtspunten:

• Aansluiting arbeidsmarkt?

• Competenties?

• MBO, HBO, WO?

• Toelatingseisen (profiel en verplichte vakken)

• Er zijn vaak reparatiemogelijkheden

• DEADLINE!!!



Oriënteren

Websites 

• Studiekeuze123.nl

• Studeermeteenplanl.nl

• Websites HBO’s en Universiteiten (brochures)

– Open dagen bezoeken

– Meeloopdag organiseren (inschrijven via websites)

– Individuele meeloopdag

– Webklassen/ online proefstuderen (WO, 1 oktober!)

– Scholierenacademie RUG

– Beroepsoriëntatie

• Beroepenvoorlichting Groningen

• Meelopen met beroepsbeoefenaar



Eerstvolgende open dagen in de regio

Windesheim Zwolle : vr 8 november (v.a. 13.00)

Hanze Groningen : za 9 november

NHL-Stenden (Emmen, L’warden): za 16 november

RUG : vr 8 november

Univ Twente : vr 15 en za 16 november

AANMELDEN VAAK VERPLICHT

Meer info en andere data : www.studiekeuze123.nl

: websites HBO’s/ universiteiten

: social media HBO’s/universiteiten

Hanze Stenden Windesheim

https://www.hanze.nl/nld/studiekeuze/ik-twijfel/open-dag/open-dag
https://stenden.com/open-dagen/
http://www.windesheim.nl/studeren/studie-kiezen/verzamel/open-dag/


Inschrijven: DigiD en studielink

studielink

https://app.studielink.nl/front-office/


Inschrijven

• Centraal via www.studielink.nl

• Meerdere opleidingen mag

• Maximaal twee numerus fixus opleidingen

• Wijzigen kan tot deadline 

Opleidingen zonder numerus fixus:

Deadline 1 mei 2020

•Matching (procedure voor iedere opleiding anders)

•Niet-bindend advies 



Numerus fixus

•DECENTRALE SELECTIE (ipv loting)

•Deadline 15 januari 2020!!!

•Inschrijven via studielink (vanaf oktober 2019)

•Opleiding selecteert (start procedure 16 januari)

•Uitslag selectie 15 april

•Maximaal 2 fixus-opleidingen (was 1)

•Zelfde opleiding aan andere instelling mag

•Uitzonderingen: Geneeskunde, Tandheelkunde, 

Fysiotherapie, Mondzorgkunde

DUO decentrale selectie

https://duo.nl/particulier/student-hbo-of-universiteit/afschaffing-loting.jsp


www.duo.nl



Interne doorstroming

Na havo 5 naar vwo 5

• Aanmelden voor 1 december 2019 bij decaan

• Adviezen vakdocenten over

•Inzet/werkhouding

•Inzicht/ kansen op het vwo

• Beslissing na 2e toetsweek (januari 2020)

• Alternatief /plan B ??!!



Vragen? 

• Mevr. G.I. de Jong

• 0599 581226/ g.dejong@rsgterapel.nl

• donderdag (kamer 45a, naast de studieruimte)
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SUCCES !!!!

Team: havo vwo
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