
 

 

 
Aan de ouder(s)/verzorger(s) en 

aan de leerlingen van atheneum 6 

 

 

 

 

 

Mijdrecht, 6 november 2015  

 

 

Betreft: studiekeuze  

 

 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerling, 

 

Dit schooljaar zal voor uw kind een spannend jaar worden. Het eindexamen wordt 

gemaakt en belangrijke beslissingen moeten worden genomen. Veel atheneum leerlingen 

weten al precies hoe en wat te doen. Anderen twijfelen, sommigen weten het nog 

helemaal niet.  

 

Op de volgende pagina staat het één en ander aan uitleg betreffende de verschillende 

opties. Voor velen wellicht bekend, voor anderen soms nog nieuw. Gezien de laatste 

politieke ontwikkelingen en de vragen die geregeld gesteld worden, lijkt het mij 

verstandig de tekst goed door te nemen. 

 

Bij vragen ben ik altijd bereikbaar. Geeft u het aan wanneer u een gesprek over één van 

deze zaken op prijs stelt. Dan maken we een afspraak. U kunt mij altijd bereiken over de 

mail: fen@hetvlc.nl  
 

Ik wens u veel succes en wijsheid toe bij het maken van deze belangrijke keuzes. 

 

Met vriendelijke groet, 

VeenLanden College 

 

 

 

 

Drs. Renske Fengler, 

decaan VLC 

 
 
Bijlage: informatie over studiekeuze 

  



Studiekeuze 

De universiteiten, de politiek en de media berichten steeds vaker over de gemaakte 

studiekeuzes. Een groot deel van eerstejaars studenten blijkt vaak een niet goed 

overwogen keuze te hebben gemaakt. Dit kan vaak met de leeftijd te maken hebben. 

Maak eens zo’n beslissing op je 17e of 18e! Gelukkig gaan veel leerlingen serieus met 

deze keuze om.  

Leerlingen die hun studiekeuze al gemaakt hebben, raad ik aan in te schrijven. Wanneer 

er twijfels zijn over de gekozen studie, wanneer een leerling het nog helemaal niet weet 

of wanneer er andere vragen zijn: neem contact op!  

 

Inschrijven 

Let op: een DigiD is nodig om in te schrijven. 

Vanaf 1 oktober is het mogelijk om in te schrijven. Dit kan voor maximaal 4 

studierichtingen, waarvan maximaal 1 met een numerus fixus (beperkt aantal plaatsen). 

Inschrijven moet gebeuren via www.studielink.nl. Op de site is een stappenplan te 

vinden.  

Voor opleidingen met een loting geldt 15 mei als uiterste datum. Voor opleidingen waar 

een toelatingsprocedure (bijvoorbeeld toelatingstesten of decentrale selectie) aan vast 

zit, moet soms al voor 15 januari ingeschreven worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 

kunstopleidingen of geneeskunde. Twijfel je of dit voor jouw opleiding geldt? Kijk op de 

website of neem contact op met de decaan.  

 

Belangrijk:  

Universiteiten mogen leerlingen weigeren wanneer ze zich na 1 mei inschrijven. Na 1 

mei kan je wel van studiekeuze en inschrijving wijzigen. Het dringende advies is dus om 

jezelf in te schrijven vóór 1 mei, maar later inschrijven (zelfs nog tijdens de 

zomervakantie) is mogelijk. 

 

Studiekeuzecheck 

De ontvangende onderwijsinstelling is verplicht om een studiekeuzecheck uit te voeren. 

Zij maken aan de hand van een gesprek, een toets of een werkcollege een inschatting of 

zij een student geschikt achten voor een opleiding (matching). De uitslag van de 

studiekeuzecheck is vrijblijvend, d.w.z. u kunt het naast u neer leggen. Mocht een 

leerling besluiten om te switchen, dan wordt hij/zij ook nog na 1 mei toegelaten op een 

andere opleiding mits de inschrijving voor 1 mei heeft plaatsgevonden. 

 

Jaar buitenland 

Gaaf, zo’n jaar buitenland! Een unieke kans om andere culturen te leren kennen en 

verschillende (taal)vaardigheden op te doen. Hulp nodig bij het jaartje buitenland? De 

decaan kan tot op zekere hoogte helpen. In de meeste gevallen zal hulp van een hierin 

gespecialiseerde organisatie nodig zijn. Meer info: www.wilweg.nl  

 

Open dagen 

Leerlingen worden gestimuleerd om open dagen te bezoeken, of om deel te nemen aan 

meeloopdagen en proefstuderen. In november zijn er veel open dagen, waarna ook in 

januari/ februari nog een ronde plaats vindt. Leerlingen hebben hierover bericht gehad 

op hun schoolmail. Een overzicht van open dagen is te vinden via 

www.studiekeuze123.nl of installeer de open dagen app via www.tkmst.nl 

 

Meer informatie 

De afgelopen jaren is er veel veranderd. Zo is onder meer het sociaal leenstelsel 

ingevoerd. Alles hierover en over andere zaken die de inschrijving, studeren en loten 

betreft, is helder terug te vinden op www.duo.nl.  

http://www.studielink.nl/
http://www.wilweg.nl/
http://www.studiekeuze123.nl/
http://www.tkmst.nl/
http://www.duo.nl/

