
Informatieavond leerjaar 6

Hartelijk welkom!



• Even voorstellen: 
Henk-Jan van Zwieten
hzwieten@usgym.nl

• Uitgebreide informatieavond rondom centraal examen in 
februari 2023



Studiekeuzebegeleiding leerjaar 6
2022-2023



Studiekeuzebegeleiding op het USG

Decanen

Emiel van Rijsewijk (erijsewijk@usgym.nl)
Guus Kers (gkers@usgym.nl)



Waar staan de leerlingen nu?
• Eerste oriëntatie op vervolgopleidingen

Welke activiteiten in klas 6?

• Open dagen: algemene informatie over vervolgopleidingen
• Meeloopdagen/proefstuderen
• Eigen initiatief
• Voorlichtingsbeurzen
• Pre-University classes 
• Veel activiteiten zullen dit schooljaar hopelijk weer fysiek plaatsvinden!



Nuttige sites

www.studiekeuze123.nl

www.duo.nl

Qompas

http://www.studiekeuze123.nl/
http://www.duo.nl/


Begeleiding

• Initiatief + verantwoordelijkheid ligt bij de leerling zelf

• Startbijeenkomst voor alle mentorgroepen

• Begeleiding naar behoefte door decaan



Decentrale selectie 1

Studies met numerus fixus
• Voorlopige lijst begin oktober
• Definitieve lijst 1 december

De instelling bepaalt zelf per opleiding de selectieprocedure en              
–criteria 
• overgangsrapport 5>6: dit schooljaar geldt de cijferlijst op 13 januari 2023!
• Motivatie
• Extra activiteiten
• Kennistoets



Decentrale selectie 2

Procedure:
• Aanmelden vanaf 1 oktober 2022 via Studielink

• Uiterste aanmelddatum 15 januari 2023

• Uitslag decentrale selectie 15 april 2023



Decentrale selectie 3

• Per studiejaar mag je je voor maximaal 2 opleidingen met decentrale 
selectie aanmelden

• Dit kan ook dezelfde opleiding zijn aan 2 verschillende instellingen

• Uitzonderingen: geneeskunde en tandheelkunde

• Het verschilt per opleiding hoeveel jaar achter elkaar je deel mag 
nemen aan decentrale selectie



Verplicht bij opleidingen waarvoor geen decentrale selectie is

Inhoud en data verschillen per universiteit en opleiding

Feestreizen na het centraal examen en matching kunnen botsen

Matching/studiekeuzecheck



Aanmelden hoger onderwijs & studiefinanciering

• Opleidingen zonder decentrale selectie: aanmelden voor studie via Studielink, 
voor 1 mei 2023

• Aanmelden studiefinanciering uiterlijk 3 maanden voor de start van de studie 
(dus voor 1 juni 2023)

• DigiD nodig (aanvraag kost 5 werkdagen)

• Leenstelsel - basisbeurs



Verlof aanvragen open dagen (indien niet online)
• Altijd via de decaan
• Leerling regelt het zelf
• Maximaal 2 keer per jaar onder schooltijd

Vak laten vallen
• Altijd via de decaan
• Niet zelf regelen via roostermaker



Bèta

Keuzestress

Prestatiedruk

Corona


