Webinars voor ouders van studiekiezers
Hoe help ik mijn kind bij de studiekeuze? Over dit onderwerp organiseert oudervoorlichter Hermien
Miltenburg (van Wageningen Universiteit en van het Studiekeuzekind-blog) ook in 2022-2023 weer
diverse webinars voor ouders van studiekiezers en studenten. Deze webinars gaan algemeen over
studeren op een hbo of universiteit. Studenten van verschillende hbo’s en universiteiten delen hun
ervaringen.
• 5 oktober 2022:
daarbij?

Welke stappen moet je kind zetten in het studiekeuzeproces? Hoe help ik mijn kind

• 1 november 2022: Welke professionele ondersteuning is er bij studiekeuze?

• 14 december 2022: Hoe help ik mijn kind bij studiekeuze? En dan liefst voor een studie die goed staat
aangeschreven?
• 25 januari 2023:

Kenmerken hbo en wo opleidingen en de doorstroom van hbo naar de universiteit

• 28 februari 2023: Wat kun je als ouders doen als je kind nog geen studiekeuze kan maken?
• 25 maart 2023:

Alles over geldzaken en de (nieuwe) studiefinanciering

Klik hier voor meer informatie
en om u zich hiervoor aan te melden:

Handige websites voor ouders van studiekiezers
Klik op de logo’s om naar de website te gaan

Aanrader!! Erg handige blogs om uw kind tijdens de
studie en het studiekeuzeproces te begeleiden én
ervaringen van studenten en ouders te lezen. Als u zich
aanmeldt voor de nieuwsbrief, krijgt u alle nieuwe blogs
meteen in uw mailbox.
Studiekeuzesite met informatie over opleidingen, numerus fixus, Open
Dagen, vergelijken van opleidingen, etc.

Facebook-groep Ouders en Studie voor ouders van studiekiezers en
studenten

Informatie van hogescholen
voor ouders/verzorgers van studiekiezers
Klik op de logo’s om naar de website te gaan

Informatie van universiteiten voor
ouders/verzorgers van studiekiezers
Klik op de logo’s om naar de website te gaan

Handig om eens door te lezen:

Het Studiekeuzestripboek voor ouders. (Als
Studiekeuzemagazine voor ouders
(door op de afbeelding te klikken,
komt u op de pagina waar u het kunt
downloaden)

u op de afbeelding klikt, komt u op de pagina
waar u dit kunt downloaden en een webinar
kunt terugzien waarin een vader en zijn zoon
terugkijken op zijn keuzeproces)

Informatie over studiefinanciering en andere zaken die
geregeld moeten worden
(klik op de logo’s om naar de websites te gaan)

DUO regelt alle zaken rondom het aanvragen van studiefinanciering en
tegemoetkoming scholieren
Is / wordt uw kind 18 jaar? Kijk hier wat er verandert en wat er geregeld
moet worden
Scholieren ouder dan 18 kunnen tegemoetkoming scholieren
aanvragen bij DUO
Allerlei informatie over gaan studeren
Checklist met wat een aankomend student allemaal moet regelen
om te gaan studeren in het hoger onderwijs
Tool van DUO om uit te rekenen hoeveel geld je nodig hebt of kunt krijgen

