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www.wageningenuniversity.nl/ouders (presentatie) 

 

http://www.wageningenuniversity.nl/ouders


Ouder: je moet zelf kiezen...ja...  

maar wat zegt de student? 

 

 Mijn ouder is mijn belangrijkste adviseur:   

● 55% eerstejaars universiteit 

● 70% eerstejaars hbo 

 



Hoe ga je daar als ouder mee om? 

 

 ‘Kleine’ gesprekken voeren 

 Open vragen stellen  

 Samen optrekken (voor beiden zwaar) 

 Ga uit van talenten 

 Stel realistische doelen 

 



Spanningsvelden ouder 

 Druk leggen? 

 Fouten maken? 

 U houdt van uw kind 

 



 



Wat moet de studiekiezer ontdekken? 

 Wie ben ik? 

 Wat kan ik? 

 Wat wil ik? 

 Wat hoort bij mij? 

 Wie kan mij helpen? 



WAT ga je studeren: Passie en inspiratie 

 Wat vindt uw zoon/dochter echt interessant? 

 Welke thema’s kiest uw zoon/dochter?  

● Dokter worden? Achterliggende gedachte? 

 Interessante studie = fijne baan 

 



Begin op tijd 

 Studenten ontmoeten 

● E-mail,  

● Open Dagen,  

● Proefstuderen, meeloopdagen 

● Praten met docenten, decaan, ouders  

 Praten met afgestudeerden 

 Praten met mensen die werken 

 



Zoek informatie 

 www.studiekeuze123.nl 

● Zoekmachine 

● Studie in cijfers 

 www.startstuderen.nl 

 Site van de opleiding/hogeschool/universiteit 

 www.studiekeuzekind.nl (blog) 

 www.wageningenuniversity.nl/ouders 

 

http://www.studiekeuze123.nl/
http://www.startstuderen.nl/
http://www.studiekeuzekind.nl/
http://www.wageningenuniversity.nl/ouders


Op welk niveau? hbo? universiteit? 

 



Waar? Welke sfeer past bij mij? 

 Vergelijken 

 Docenten 

 Werkvormen, welke vakken? 

 Tentamens, herkansingen 

 Begeleiding 

 Uitval tijdens eerste studiejaaar  

 Bindend studieadvies 

 Stad, Wonen 

 



Check je stek 

 Begin op tijd met je keuze (vooreindexamenjaar) 

 Aanmelden voor 1 mei in het eindexamenjaar 

● Loting en decentrale selectie andere data 

 Ben je toelaatbaar?  

 Studiechecken op de instelling 

 De helft van de studieuitval  
heeft te maken met  
onvolwaardige studiekeuze 

 



Baan 

 Baankansen vergelijken (keuzegids hoger onderwijs)  

 Kiezen voor werkgelegenheid? 

 Hoger opgeleiden verdienen meer 

 Let op de kwaliteit van de opleiding 

 9 november ‘wijzer met geld’ 

 

 



Wat kost studeren (+/-)? (Nibud) 

 € 163,- collegegeld  

 € 366,- huur  

 € 161,- boodschappen 

 €  57,-  studieboeken (gemiddeld) 

 €  55,-  vervoer (naast de OV-kaart) 

 € 144,- ontspanning, uitgaan en sport 

 €  47,-  kleding en schoenen 

 €  97,- zorgverzekering 

 €  26,-  telefoon 

Ongeveer 900-1000 euro per maand voor 
uitwonende student. Schat uitgaven goed in! 

 



Inkomsten? 

 Bijbaantje (gemiddeld €332 pm) 

 Zorgtoeslag 

 Ouderbijdrage (gemiddeld €179 pm) 

● Collegegeld betalen?  

● Zorgverzekering betalen? 

● Budgetteren! 

 Studielening 

 Blog www.studiekeuzekind.nl  
meer over € 

http://www.studiekeuzekind.nl/


Studiefinanciering/studievoorschot 

 Basisbeurs afgeschaft 

 Aanvullende beurs wordt hoger (max €378 pm.)  

 Totaal leenbedrag max €1016 pm.  

 OV reisproduct blijft 

 Langer tijd om af te lossen (35 jaar) 

 Geen/weinig inkomsten, geen/weinig aflossen 

 Rente blijft laag 

 www.duo.nl 

 Nieuwsbrief ouders 

 www.studiekeuzekind.nl  

 

http://www.duo.nl/
http://www.studiekeuzekind.nl/


Als kiezen echt niet lukt... Geen paniek 

 Dagbesteding, werken, reizen 

 Vrijwilligerswerk domein studie  

 Brede opleiding? 

 Doorgaan met studiekeuze 

 Studiekeuzeprofessional 
inschakelen i.s.m. decaan? 



Twijfel? 100% juiste keuze bestaat niet 

 Een goede studiekeuze heeft te maken met de juiste 
combinatie persoon x opleiding 

 Is er een click? 

● Met de inhoud 

● Met je medestudenten 

● Met deze docenten?  

● Met dit instituut? 

 



Beginnen met de studie 

 Introductie, beginperiode 

● Kennismaken met studenten, opleiding, instituut 

● Basis sociale netwerk  
(sociale controle) 

● Belangrijk voor latere carrière 

● Echt niet missen 

 

 



Wat kunnen ouders doen? 

 Toon interesse 

● Welke vakken zijn er in het eerste jaar? (site) 

● Hoe studeer je? Bevalt dat? 

● Vraag naar resultaten 

 Vraag naar welzijn   

● Medestudenten 

● Kamer 

 Op bezoek gaan  

 (wel bellen) 

 



Uw kind is volwassen 

 Geen ‘rapporten’ meer, maar iedere student heeft inzicht 
in de cijfers 

 Ouder heeft geen contact met studieadviseur (tenzij 
student dat wil) 

 Ouder heeft geen inzage in studieschuld 

 Focus op goed contact  

 Vertrouw op elkaar 

 



Geniet als student 

 Volg gedisciplineerd de colleges, maak de opdrachten 
doe de tentamens 

 Focus op studie, niet teveel bijbaantjes, geen 
bestuurswerk in eerste jaar 

 Geniet van het leven 

 Doe er iets naast 

 Niet alles hoeft  
meteen goed te gaan 

 



Studeren met een belemmering 

 Google op ‘handicap en studie’ 

 Vergelijk hbo’s en universiteiten op mogelijkheden 
(studeren met een beperking-onderwijsinstellingen) 

 Meld het al voor je gaat studeren 

 Je bent niet de enige 

 Kijk naar de begeleiding en  
docent/student ratio 

 

 



In wording: 10 tips voor studiesucces 

 Wat zijn succesfactoren? 

 Hoe kunnen ouders ondersteunen in het eerste jaar? 

 Binnenkort op  

● www.wageningenuniversity.nl/ouders 

● Blog voor ouders 

● Nieuwsbrief 

● Presentaties op 6 vwo? 

http://www.wageningenuniversity.nl/ouders


Je kunt een paard naar het water 

brengen... 

 



Het komt bijna altijd goed 

 www.wageningenuniversity.nl/ouders 

 Heel veel informatie 

 Persoonlijke verhalen 

 ouders@wur.nl al uw vragen 

 Nieuwsbrief? 

 www.studiekeuzekind.nl blog 

 

http://www.wageningenuniversity.nl/ouders
mailto:ouders@wur.nl
http://www.studiekeuzekind.nl/

