WAT KIEST JE KIND?
magazine voor studiejaar 2023-2024

VOOR OUDERS VAN STUDIEKIEZERS

JE KIND GAAT STUDEREN
Als je kind gaat studeren vliegen er ineens verschillende nieuwe woorden om je oren.

(op alfabetische volgorde)

Een bachelor, propedeuse, en wat is Purple? Hieronder een korte begrippenlijst

BACHELOR

MASTER

De graad die een student behaalt bij
het afronden van de hbo-opleiding.

Voor veel afgestudeerde bachelor
studenten is een master een logische
volgende stap, je kunt er je kennis
mee verdiepen of verbreden. Er zijn
twee verschillende masters: een
hbo-master en een universitaire
master.

BINDEND STUDIEADVIES
Elk studiejaar zijn er 60 studiepunten
te behalen. Uiterlijk aan het einde van
het eerste studiejaar (propedeusefase),
krijgen alle eerstejaars studenten
een studieadvies: een uitspraak over
de voortzetting van je opleiding. Als
een student niet het vereiste aantal
studiepunten haalt, kan aan het
studieadvies een afwijzing worden
verbonden. Deze afwijzing is tot nu
toe bindend. Of opleidingen bindend
studieadvies blijven geven staat binnen
Fontys op dit moment ter discussie,
later in het studiejaar zal er meer
duidelijkheid over komen.

BLOKKEN
In het hbo wordt gewerkt met vier
blokken van 10 collegeweken, ook
wel periode genoemd. Elk blok wordt
afgerond met een tentamen.

DUO
De afkorting staat voor Dienst
Uitvoering Onderwijs. Dit is een
uitvoeringsorganisatie met een
breed takenpakket, die onder de
Rijksoverheid valt. Taken zijn onder
andere het verstrekken van
studiefinanciering, het innen van
lesgeld en het innen van
studieschulden. DUO heeft een
belangrijke informerende functie
voor onderwijsinstellingen.
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MINOR
Een minor is een onderdeel van
een hbo-bachelor studie. Het is
een keuzevak waarmee je je kunt
specialiseren in het derde jaar van
je studie. Een minor kan ook bij een
andere studie of in het buitenland
gevolgd worden.

PROPEDEUSE
Ook wel P genoemd, het
studieprogramma van het eerste
studiejaar.

PURPLE
De naam van de introweek bij Fontys,
met zowel eigen activiteiten van de
opleidingen als een algemeen
programma gericht op het leren
kennen van de stad en het studentenleven. Grote afsluiter van deze
gezellige week is het Purple Festival
voor alle eerstejaarsstudenten uit
Eindhoven, Tilburg, ‘s-Hertogenbosch,
Sittard, Venlo en Utrecht. De Purple
introductieweek vindt altijd plaats in
de week voorafgaand aan de eerste
lesweek.

STUDENTCOACH

STUDIEPUNTEN

In het eerste jaar wordt iedere
student aan een studentcoach
gekoppeld. Hij of zij is het eerste
aanspreekpunt bij (studiekeuze)
vragen en geeft waar nodig handige
tips en advies. Ook als studenten
willen switchen van opleiding,
kunnen ze bij hun studentcoach
terecht voor begeleiding naar een
andere opleiding. De studentcoach
is een verzamelterm voor alle
studie-loopbaanbegeleiders
(slb’ers), persoonlijk begeleiders of
studentconsulenten.

In heel Europa werken hbo- en
wo-opleidingen met een uniform
studiepuntensysteem, het ECTSsysteem. Dit is ingevoerd om
diploma’s in heel Europa evenveel
waard te laten zijn. Het systeem
wordt ook in de VS en Canada
gebruikt. Dankzij het ECTS-systeem
is het mogelijk om een deel van
de opleiding aan een andere
instellingen/of in het buitenland te
volgen. Een normale hbo-opleiding
heeft een studieduur van 4 jaar en
240 studiepunten.

STUDIELINK

SEMESTER

Het platform voor Hoger Onderwijs.
Via www.studielink.nl regelen
studenten zelf hun (her)inschrijving
bij een hogeschool of universiteit
in Nederland. Studielink zorgt er
vervolgens voor dat de informatie
over een inschrijving bij de
(toekomstige) onderwijsinstelling
terechtkomt. Waar mogelijk is
Studielink gekoppeld met ‘authentieke
bronnen’, zoals de Basisregistratie
Personen voor persoonsgegevens en
het Basisregister Onderwijsnummer,
waar examengegevens worden
opgeslagen. Zo kan de identiteit en
de vooropleiding van een student snel
en betrouwbaar worden vastgesteld.
Dit betekent veel minder ‘papieren’
rompslomp voor studenten en
instellingen.

Een semester is een ander woord
voor een half collegejaar.
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INTERVIEW MET OUDER
Interview met vader Jan over zijn drie kinderen Alissa (18), Nienke (17) en Jay (14). Er komt nogal wat kijken
bij het maken van een studiekeuze. Welke studie gaat je kind kiezen? Waar gaat je kind wonen? Welke stappen
moeten er gezet worden? Hoe maak je nou die bewuste studiekeuze? En vooral, voor jou als ouder: hoe
begeleid je jouw kind daarin, zonder dat je het stokje van ze overneemt? Wij spreken met Jan, een vader van
drie kinderen die op dit moment midden in het studiekeuzetraject zit.

Hoi Jan, dankjewel dat je de tijd neemt om eens te vertellen over iets heel bijzonders: namelijk dat jouw
kinderen op het punt staan om een keuze te maken. Weten jouw kinderen al wat ze willen gaan doen?
Nou, de oudste die weet het nog niet 100% zeker, maar wel voor 80%. Ze twijfelt nog tussen twee studies:
Journalistiek en Communicatie. Ze neigt meer naar Journalistiek, maar dat komt door de locatie. Nienke
daarentegen overweegt om psychologie te gaan studeren. Ze heeft vriendinnen die ook psychologie gaan doen
en ik denk dat ze daar nog heel erg in mee gaat. Ze is wel echt bezig met haar identiteit, dus het past wel bij haar.
Maar ze heeft ook een tijd theoretische natuurkunde overwogen dus het zou me niet verbazen als ze nog eens
van keuze veranderd. Jongste zoon Jay is nog niet zover om een keuze te moeten maken, maar weet eigenlijk al
precies wat hij gaat doen: Informatica. Hij trotseert wel andere problemen, zo laat hij dit jaar bijvoorbeeld biologie
vallen: niet omdat hij het vak niet leuk of interessant vindt, juist wel, maar zijn docent daarentegen is “niet leuk”.
Hoe help jij jouw kinderen in het maken van de keuze?
Ik help mijn kinderen met name door mee te gaan naar beurzen over de studie. Ik ben – samen met mijn vrouw
– graag actief betrokken bij de studiekeuze van onze kinderen. Door mee te gaan naar een open dag kan ik
de voorzet geven om vragen te stellen. Een eerste vraag stellen vinden ze vaak nog heel erg lastig. Als we dan
eenmaal in gesprek zijn dan nemen mijn kinderen zelf het woord wel om hun vragen te stellen, maar als ouder
help ik ze even over die drempel. Wel hebben mijn vrouw en ik afgesproken dat we niet allebei meegaan naar de
studiekeuzeactiviteiten. We hebben een klein verschil in aanpak, waardoor dat alleen maar stress oplevert bij
onze kinderen en onszelf, haha. Ik vind het belangrijk om zichtbaar te durven zijn als ouder wanneer het gaat om
studiekeuzeactiviteiten. Onze kinderen stellen hun vragen ook bewust niet aan de eettafel. Waarom? Ik adviseer
ze het liefst een opleiding waar ook echt vraag naar is in de maatschappij. Mijn vrouw die geeft juist het liefst
advies op de “plezier” kant. Dus stel je vraagt ons iets aan tafel over een bepaalde studierichting: dan denkt mijn
vrouw mee over welke leuke beroepen ze kunnen uitoefenen, wat de voordelen eraan zijn. Ik kijk dan juist naar de
financiële aspecten: gaan ze er wel genoeg geld mee verdienen om zichzelf te kunnen onderhouden en er ook nog
wat aan over te kunnen houden?
Welke stappen hebben ze al gezet?
Zowel met Alissa en Nienke heb ik beurzen en (online) webinars bezocht. Met Sam ben ik nog nergens geweest,
hij is natuurlijk ook nog jonger en het is dus ook nog niet nodig. Ondanks dat ik hem niet ga forceren om naar een
open dag of iets dergelijks te gaan, hoop ik wel dat hij zich breder gaat oriënteren dan alleen maar informatica. Ik
heb er vrede mee als hij deze keuze maakt, want ik vind het bij hem passen. Maar ik vind het ook belangrijk dat hij
weet dat er nog veel meer is dan alleen maar deze richting. Als hij dan uiteindelijk toch kiest voor informatica is
dat natuurlijk geweldig, maar ik zou het jammer vinden voor hem als hij er pas later achter komt dat hij ook andere
passies of interesses kan hebben dan alleen programmeren.
Waarop baseren jouw kinderen hun keuze?
Alissa kiest niet vanwege de inhoud, ze vindt het gewoon fijn om een locatie te kiezen die beter past bij haar
reistijd. Toch merk ik ook wel dat ze meer geneigd is naar journalistiek omdat ze een veel beter beeld heeft bij wat
er op die opleiding gebeurt, en vooral wat ze er daarna mee kan. Communicatie is een beetje vaag waardoor ze
daar ook niet erg op zit te wachten. Nienke is een ander verhaal. Zit in haar puberteit en vind het enorm lastig om
op dit moment advies te vragen of te krijgen van mij als ouder. Ik weet daardoor ook niet zo goed wat er in haar
hoofd omgaat. Wel merk ik dat ze echt vraagtekens zet bij alles wat er gebeurt in het leven, wat mij betreft een
goede eigenschap om te hebben. En Jay is een rasechte programmeur. Die keuze is daarom ook absoluut niet
moeilijk, hij heeft gewoon echt zijn passie liggen in het programmeren van systemen.
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Kan jij de keuze die jouw kinderen maken begrijpen? Past het bij ze?
Bij Jay dus zeker wel. Hij zit altijd aan zijn computer en weet zijn weg goed
te vinden in bijvoorbeeld games. Omdat hij nu al de kennis heeft om te
programmeren weet ik zeker dat het bij zijn interesses past en daarom dus
ook bij zijn toekomst. Ik zie hem wel werken in bijvoorbeeld cybercriminaliteit.
Alissa vind ik al iets lastiger: ik vind de keuze bij haar passen, dat zeker. Maar
ik ben bang dat ze een gedwongen interesse moet hebben vanuit de opleiding.
Bijvoorbeeld in iets waar ze helemaal geen interesse voor heeft. Stel dat ze
zich alleen maar bezig mag houden met politiek, of oorlog. Terwijl ze veel meer
neigt naar artikelen schrijven over de muziekwereld bijvoorbeeld.
En Nienke?
Bij Nienke vind ik het nog lastig. Wat mijn kinderen ook kiezen, ik vind het altijd
goed. Maar ik vind wel dat ze toekomstgericht moeten kijken. Ze moeten het
leuk vinden, maar ook vooral er iets mee kunnen, iets mee doen. Ik hoop dat
Nienke mij haar gaat laten helpen in haar studiekeuze. Ik wil het niet voor
haar bepalen, maar ik zou graag haar de vragen willen stellen om haar zo een
bewustere keuze te laten maken.
Wat vind jij het lastigste in de studiekeuzeprocessen van jouw kinderen?
In het algemeen? Er is veel keuze. Misschien wel te veel. Soms wordt er een keuze gemaakt en dan komen ze erachter
dat er nóg meer keuzes zijn: subkeuzes. Ook vind ik het lastig omdat er veel opleidingen zijn met mooie namen, maar
eigenlijk weet je helemaal niet wat dit nou eigenlijk inhoudt. Als dat al lastig is voor mij als ouder, hoe moet dat dan zijn
voor mijn kinderen? Ook vind ik het lastig om te zien - zeker bij Nienke - wat nou haar interesse is? Ze heeft namelijk
meerdere interesses, dus ik denk dat het studiekeuzeproces bij haar ook wat lastiger wordt. Ondanks dat ze aangeeft
psychologie te willen gaan studeren, heb ik het idee dat zij ook nog niet zeker weet waar haar interesse nou écht ligt. Ze
houdt er namelijk ook van om creatief bezig te zijn. Ze zit in een boekenclubje en ze schrijft ook graag. Op haar to do list
staat al een lange tijd dat ze graag een boek zou willen schrijven. Door wat ik zie aan haar, zou ik haar zeker ook auteur
zien worden. Ik vind het natuurlijk altijd goed wat ze gaan doen, zolang ze maar iets gaan doen wat ze leuk vinden.
Wat maakt het studiekeuzeproces makkelijker?
Ik heb Alissa aangeraden om een Excel sheet te maken met de voor- en nadelen van al haar potentiële
studiekeuzes. Dit omdat ze voorafgaand aan haar keuze of het Journalistiek of Creative Concepts werd nog
veel meer andere interesses had in opleidingen. Doordat ze de voor- en tegens heeft opgeschreven, konden we
gaan afstrepen. Uiteindelijk bleven er nog maar vijf opleidingen over. Deze keuzes lagen bij films en muziek,
maar uiteindelijk is het ‘iets’ met media geworden. Door de voor- en tegens op te schrijven heeft dit veel inzicht
gegeven in de hoeveelheid opleidingen die er zijn in hetzelfde vakgebied, maar ook echt in wat ze nou wel en
niet leuk vindt om te doen, waar haar interesses liggen.
Heb je nog tips of adviezen voor ouders van kinderen die nu ook voor die studiekeuze staan?
Ik denk dat het belangrijk is dat kinderen worden gestimuleerd om echt stappen te nemen in hun oriëntatie. Ga kijken,
daadwerkelijk op de opleidingen. Bezoek open dagen, stimuleer ze om mee te doen aan andere studiekeuzeactiviteiten.
Verplicht ze niets, maar maak ze ervan bewust dat juist te gaan kijken naar opleidingen, teleurstellingen kan voorkomen
wanneer ze eenmaal begonnen zijn aan hun opleiding. Die teleurstelling kan nu vooraf komen: wat doe je als het niet
goed is? Dan rol je weer door naar een andere opleiding. Bij ons is deze zoektocht zinvol geweest.
Wees als ouder ook in staat om los te laten. De beste hulp is soms geen hulp. Als ik kijk naar mijn drie totaal
verschillende kinderen: hoe graag ik ze ook alle drie zou willen begeleiden in hun proces, als ik niet toegelaten
word, dan heeft het ook geen zin om te blijven pushen. Ze moeten het uiteindelijk zelf doen, zolang wij als ouder
maar aan de zijlijn staan.
Creëer ook geen stress: soms zijn ze er gewoon nog niet aan toe om op onderzoek uit te gaan. Blijf ze stimuleren,
maar stress zorgt ervoor dat ze helemaal niets meer ondernemen.
Het heeft ons ook geholpen om filmpjes te kijken op YouTube over scholen en studenten. En dan heb ik het
niet alleen over de filmpjes die scholen maken om te laten zien wat hun opleidingen inhouden, maar ook echt
van studenten voor studenten. Zij vertellen - net als open dagen - veel eerlijker over hun studie, waardoor onze
kinderen écht zien wat er gebeurt op zo’n opleiding.
En als laatste wil ik meegeven dat ik ook goed met mijn vrouw en kinderen heb gekeken naar de financiën. Studeren is niet
goedkoop, zeker niet als ze op kamers willen. Wij hebben daarom samen naar onze financiën gekeken: wat gaat het kosten?
Hoeveel kunnen ze zelf gaan werken voor hun geld? Wat betaalt de overheid? En wat is er dan nog nodig vanuit ons?
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TIPS & BELANGRIJKE INFO
BEGIN EEN GESPREK

STIMULEER JE KIND

Ga in gesprek tijdens informele momenten
in jullie dagelijks leven. Zoals tijdens het
tafeldekken, tijdens een autorit of bezoek aan de
familie. Een gelijkwaardige gesprekssfeer zorgt
voor ruimte en kan activerend werken.

Stel vragen als: “Is dit niet iets voor je?” of geef
aan: “Nou, dat zie ik jou ook doen.”. Bijvoorbeeld
als je samen bij de fysiotherapeut bent (als dit
dan ook past bij je kind). Je kunt de studiekeuze
van je kind (onbewust) beïnvloeden. Het is
belangrijk dat je je dat realiseert. Als je kind
gaat beslissen, houd dan in de gaten of de
studiekeuze echt de eigen keuze is van je kind.
Misschien is het -weliswaar goed bedoeldvooral jouw keuze. Kiezen kan moeilijk zijn,
helemaal als er frustratie of emotie in de weg
staat. Als je daarover het gesprek aangaat,
ontstaat er ruimte. Dat is belangrijk, want als
je kind emoties of frustraties wegdrukt of
onbenoemd laat, kan er weerstand tegen het
kiezen zelf ontstaan.

STRUCTUREER
Er is veel informatie beschikbaar op websites
en in brochures. Doorloop dit in stappen en
structureer deze informatie voor je kind.

HEB GEDULD
Het studiekeuzeproces doorloopt je kind in fasen
(zie fontys.nl/studiekiezen). Stimuleer je kind
om de tijd te nemen om goed na te denken over
zijn of haar studiekeuze.

DOE VOORWERK
Kijk op fontys.nl/studiekiezen en
studiekeuze123.nl. Heeft je kind nog geen idee
welke studie bij hem/haar past? Doorloop dan
samen de stappen op onze website fontys.
nl/studiekiezen. De stappen helpen jullie bij
vragen zoals “Wat zijn mijn interesses?”, “Welke
kwaliteiten/vaardigheden/talenten heb ik?” en
“Welke beroepen/studies spreken mij aan?”

BESPREEK CONSEQUENTIES VAN
KEUZES
Langetermijndenken is lastig, plannen is
ingewikkeld en keuzes maken vrijwel onmogelijk.
Pubers denken vrijwel niet vooruit, nu is
belangrijk. En hoewel je kind ogenschijnlijk
onverschillig reageert op wat je zegt of vindt,
jouw mening doet er wel degelijk toe. Ook als het
gaat om studiekeuze. Jouw advies is belangrijk
in deze fase zonder al te veel in te vullen of
over te nemen. Denk mee, push niet en geef je
kind de ruimte om eigen keuzes te maken. Het
puberbrein overziet niet altijd de consequenties
van keuzes. Lees hierover op oudersvannu.nl/
kind/ontwikkeling/puberbrein

GEBRUIK JE PERSOONLIJKE
NETWERK VOOR JE KIND
Op feestjes, op je werk, bij de familie en in de
buurt zijn allerlei voorbeelden te vinden van
beroepen en werkzaamheden. Kijk of je kind
daar iets aan heeft en met mensen kan praten.
Wellicht kan je kind zelfs een dagje meelopen.
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MAAK EEN AFSPRAAK MET EEN
STUDIEKEUZEADVISEUR
Heeft je kind nog steeds geen keuze kunnen
maken? De studiekeuzeadviseurs van Fontys
staan graag voor je kind klaar. Een afspraak
maken kan via het Fontys klantcontactcentrum
op telefoonnummer 08850 80000.

FONTYS HELPT
In het hbo wordt een grote zelfstandigheid
verwacht van studenten. Sommigen vinden dat in
het begin best lastig en kunnen wel wat hulp
gebruiken. Daarom worden eerstejaarsstudenten
bij Fontys altijd aan een studentcoach gekoppeld.
Hij of zij is het eerste aanspreekpunt bij vragen en
geeft tips en advies. Als een student wil switchen
van opleiding dan begeleidt de studentcoach ook
bij de overstap naar een andere opleiding.
Ook buiten de opleidingen om zijn er
voorzieningen waar studenten een beroep op
kunnen doen, zoals de hulp van studentendecanen, psychologen en studiekeuzeadviseurs.
Er zijn bijvoorbeeld mogelijkheden voor
begeleiding bij faalangst, een moeilijke thuissituatie of het overlijden van een dierbare. Ook kan
het zijn dat begeleiding gewenst is bij het plannen,
prioriteren en andere studievaardigheden.
Studenten kunnen een afspraak maken via
fontys.nl/fontyshelpt.

PRIVACY
Het is wettelijk vastgesteld dat wij geen
gegevens van je kind mogen verstrekken zonder
toestemming.

JE KIND IS 18 JAAR OF OUDER
In verband met privacy kunnen ouders geen
inhoudelijke informatie meer over hun meerderjarige (kind)eren opvragen. Ook niet over zaken
rond de studievoortgang. Studenten van 18 jaar
of ouder moeten zelf bellen om zaken te regelen.

STUDEREN MET BIJZONDERE
OMSTANDIGHEDEN
Een functiebeperking, in welke vorm dan
ook, kan ervoor zorgen dat een studie je kind
meer tijd en energie kost dan voor iemand
zonder beperking. Bij Fontys kijken we naar de
mogelijkheden en begeleiden we studenten die,
om wat voor reden dan ook, beperkt worden
in hun functioneren. We helpen daarnaast
ook studenten die bijvoorbeeld een eigen
onderneming hebben of wanneer jouw kind een
topsporter is.

HOE KOMT JE KIND IN AANMERKING
VOOR EXTRA HULP?
Aanmelden voor een studie doe je op studielink.nl.
Na aanmelding wordt je kind uitgenodigd voor het
invullen van een vragenlijst: de studiekeuzecheck.
In deze vragenlijst wordt ook gevraagd of er
sprake is van een functiebeperking. Dit wordt
later in een individueel gesprek met iemand
van de opleiding besproken. Als er geen
studiekeuzecheck is voor de opleiding is er de
mogelijkheid om in Studielink aan te vinken
of je verwacht dat een aanpassing door een
functiebeperking nodig is. Let op: na aanmelding
in Studielink moet je kind ook bij de opleiding
aangeven dat er sprake is van een beperking.
Samen kijken we dan welke voorzieningen we
kunnen bieden.

TOEGANKELIJKHEID GEBOUWEN
De meeste gebouwen van Fontys zijn goed
toegankelijk. In een aantal gebouwen zijn ook
gehandicaptentoiletten aanwezig. Bij de bouw
van een nieuwe onderwijslocatie wordt zoveel
mogelijk rekening gehouden met voorzieningen
voor mensen met een beperking. Heeft je kind
specifieke aanpassingen nodig? Laat dit dan zo
snel mogelijk weten aan de studentendecaan
of studiebegeleider van de opleiding. Heeft je
kind nog vragen over studeren met bijzondere
omstandigheden? Laat hem of haar dan
contact opnemen met de studentendecaan via
telefoonnummer 08850 80000.

GOEDE START
Wanneer je kind voor een studie bij Fontys kiest,
dan kun je ervan op aan dat de zaken goed en
overzichtelijk geregeld zijn. Dat begint al vóór
de start van de studie. Online bieden onze
opleidingen een handig overzicht waar je alle
informatie kunt vinden die je nodig hebt voor een
goede start van de studie voor jouw kind. Meer
info: fontys.nl/goedestart.

DIPLOMATERMIJN
Je kind heeft 10 jaar de tijd om een diploma
te halen, gerekend vanaf de eerste maand
studiefinanciering voor hbo of universiteit. Anders
moet het studentenreisproduct en eventuele
aanvullende beurs worden terugbetaald. Stopt
je kind tijdelijk met de opleiding of gaat hij een
andere studie doen? Dan blijft de startdatum
van die 10 jaar gelden. De teller begint dus niet
opnieuw te lopen.
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AANMELDEN VOOR 1 MEI

ALLES GEREGELD EN DAN?

Heeft je kind een keuze gemaakt? Dan moet hij/
zij zich voor 1 mei aanmelden via studielink.nl.
Bij twijfel is aanmelden voor meerdere studies
mogelijk. Bij Studielink is een eigen DigiD nodig
en een actief emailadres. Via dit mailadres
ontvangt je kind informatie over de vervolgstappen, zoals het verzoek tot inschrijving. Je
kind is pas ingeschreven voor een studie als aan
alle inschrijfvoorwaarden is voldaan.

Als je kind (voorlopig) thuis blijft wonen, zijn alle
stappen doorlopen. Het is handig om alvast de
data van de introductieweek (Purple) te noemen,
hierover vind je meer informatie op bladzijde 37
van dit magazine. Gaat je kind op kamers? Dan
is het verstandig om te oriënteren op de
verschillende mogelijkheden die hiervoor zijn. De
beschikbaar-heid van kamers en de hoogte van
huurprijzen kunnen per stad sterk verschillen. Er
zijn verschillende facebookgroepen waar je lid
van kunt worden waar kamers aangeboden en
gevraagd worden. Een voorbeeld hiervan is
‘Woonruimte gezocht/aangeboden’. Kijk ook
eens op fontys.nl/studeren-fontyssteden.

STUDIEFINANCIERING AANVRAGEN
Er geldt geen minimumleeftijd voor studiefinanciering aan het hbo of universiteit. Voor het mbo geldt
een minimumleeftijd van 18 jaar. Ieder kind dat
gaat studeren heeft recht op studiefinanciering (in
de vorm van een renteloze lening). De hoogte van
deze lening is afhankelijk van het inkomen van de
ouders en kan worden aangevraagd bij de Dienst
Uitvoering Onderwijs (DUO). Regel dit op tijd, zo’n 3
maanden voor de start van de studie. Is het nog
niet zeker dat je kind geslaagd is? Of twijfelt hij
nog over de studiekeuze? Vraag dan toch alvast
studiefinanciering aan. Verandert er nog iets?
Geeft dat dan zo snel mogelijk door aan DUO.
Meer info: duo.nl/particulier/studiefinanciering
Een nieuw studiejaar start officieel op 1 augustus.
De uitbetaling van studiefinanciering sluit aan op
de uitbetaling van de kinderbijslag en het kindgebonden budget, mits het op tijd is aangevraagd.
Studiefinanciering wordt aan het einde van de
maand uitbetaald.

STUDIEKEUZECHECK
Heeft je kind zich ingeschreven? Dan ontvangt het
een digitale vragenlijst en een uitnodiging voor een
gesprek bij de opleiding: de studiekeuzecheck.
Aan de hand van de vragenlijst en het gesprek
geven we een goed onderbouwd
Studiekeuzeadvies af. Dit advies is niet bindend,
uiteindelijk bepaalt je kind zelf of het wel of niet
met de opleiding wilt starten. Let op: bij aanmelding na 1 mei is een negatief advies wel bindend.

OV-KAART AANVRAGEN
Je kind heeft ongeacht zijn of haar leeftijd recht op
het ‘studentenreisproduct’. Dat is een OV-kaart
waarmee hij of zij gratis of met korting kan reizen
in het openbaar vervoer. Aanvragen doe je via
DUO. Zorg ervoor dat je kind dit voor de zomer
doet, dan is de OV-kaart op tijd binnen. Je kunt
kiezen voor een week- of weekendabonnement.
Voor hbo- en universiteitsstudenten geldt dat je
maximaal 1 jaar langer dan je opleiding duurt het
reisproduct kunt gebruiken.
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TOELATINGSEISEN
Per opleiding gelden specifieke toelatingseisen.
Daarnaast hebben enkele opleidingen van
Fontys aanvullende eisen zoals profiel, selectie,
auditie of toelatingstest. Deze kun je vinden op
bladzijde 23 van dit magazine.

COLLEGEGELD
Het collegegeld voor een voltijdsstudie in het
hoger onderwijs wordt per jaar opnieuw door de
overheid vastgesteld. Voor sommige studenten
die voor het eerst gaan studeren geldt dat ze in
aanmerking komen voor compensatie en
betalen in het eerste jaar de helft van het
wettelijk collegegeld. Uitrekenen wat je kind
precies moet gaan betalen? Vul dan samen de
collegegeldmeter in op fontys.nl/collegegeld. De
digitale machtiging voor betaling van het
collegegeld moet je kind uiterlijk voor 1
september regelen, via Studielink. De eerste
incasso vindt plaats op 27 september. Is je kind
nog minderjarig? Geef dan in Studielink aan dat
iemand anders het collegegeld betaalt.

‘Ik blijf me graag
ontwikkelen. Voor
mezelf én voor onze
maatschappij.’
Iris
Fontys Pro

KINDERBIJSLAG
Als je kind gaat studeren voordat hij of zij 18 jaar
is geworden, zijn er een aantal financiële
gevolgen waar je rekening mee moet houden.
Als je kind studiefinanciering kan krijgen, vervalt
jouw recht op kinderbijslag en kindgebonden
budget. Dat geldt als je zoon of dochter naar hbo
of universiteit gaat. Het maakt daarbij niet uit of
de studiefinanciering ook echt wordt
aangevraagd. Ga hier dus tijdig mee aan de slag.
Zo voorkom je ook dat er een financieel gat
ontstaat als de ene regeling is gestopt en de
volgende nog niet is aangevraagd of gestart.

VIND INSPIRATIE EN ONZE OPLEIDINGEN EN
CURSUSSEN VOOR PROFESSIONALS OP
FONTYS PRO.NL

