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Geachte ouder
Met veel plezier bied ik u de gids ‘Studeren in 
het hbo’ aan. Wij hopen u hiermee meer inzicht 
te geven in wat studeren aan Hogeschool 
Inholland betekent.

Inholland leidt op tot professionele beroepsbeoefenaren die om kun- 
nen gaan met veranderingen. De wereld is in beweging en de toekomst  
is veranderlijk en daarmee onvoorspelbaar. Sommige beroepen zullen  
over vier jaar niet meer bestaan, andere passen zich aan of zijn er juist 
nu nog niet. In deze constant veranderende arbeidsmarkt heeft uw zoon  
of dochter moed, lef en durf nodig om te experimenteren. Fouten maken  
hoort daarbij. Dan moet je niet bij de pakken neerzitten, maar het juist 
nog een keer proberen. En andersom: als alles lukt, is dat geen reden 
om achterover te leunen. Op die momenten merkt uw zoon of dochter 
dat docenten van Inholland begrijpen hoe hij of zij zich voelt, zij geven 
steun, vertrouwen en moedigen hen aan om door te gaan. 

Leren gaat wat ons betreft verder dan het opdoen van kennis en 
vaardigheden om een vak of beroep uit te kunnen oefenen. Leren is 
niet zozeer ‘iets’ maar iemand worden: een mens die zichzelf ontwik-
kelt voor de banen van de toekomst. Wij leren uw kind de flexibiliteit 
en veerkracht die hij of zij later tijdens het werk ook nodig heeft. 

Gaan studeren is een nieuw begin. Inholland biedt een leeromgeving 
waarin uw zoon of dochter het vertrouwen krijgt om te experimente-
ren en te oefenen. We gaan aan de slag met actuele vraagstukken  
uit de praktijk, samen met ondernemers, non-profitorganisaties en 
onderwijs- en onderzoeksinstellingen uit de regio. 

In deze gids geven wij u een indruk van ons onderwijs en een overzicht 
van zaken die een rol spelen bij de juiste studiekeuze. Ik wil benadruk-
ken dat wij bij Inholland het belang van onze studenten bovenaan 
hebben staan. Ik hoop dat uw zoon of dochter erin slaagt samen met u 
een overwogen studiekeuze te maken – wij staan u daar graag in bij.

Jet de Ranitz
Voorzitter College van Bestuur Hogeschool Inholland
twitter: @JetdeRanitz
e-mail: jet.deranitz@inholland.nl 
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Hogeschool 
Inholland

Bij Hogeschool Inholland krijgen studenten de  
ruimte om te leren en te experimenteren.  
Op onze locaties verspreid over de Randstad 
bieden wij brede bacheloropleidingen aan op 
diverse interessegebieden: van gezondheids-
zorg tot economie en van techniek tot onderwijs.  
Daarnaast hebben we diverse Associate-
degreeprogramma’s en masteropleidingen in 
huis. Je kunt bij Inholland in voltijd, deeltijd en 
duaal studeren.

Inholland biedt goed gestructureerd, uitdagend en degelijk onder- 
wijs aan studenten die divers zijn in hun achtergrond. Onze docenten 
stimuleren de studenten om met een onder zoekende blik creatieve, 
integrale oplossingen aan te dragen voor actuele vraagstukken uit 
de praktijk. We leggen de lat hoog en streven naar een balans tussen 
passende begeleiding en zelfstandigheid. Dit doen wij in een 
prettige leeromgeving op alle locaties.

Klaar voor de toekomst
Als kennispartner werken wij samen met ondernemers, non-profit 
organisaties en onderwijs- en onderzoeksinstellingen om toepasbare  
kennis te ontwikkelen. Op die manier leiden wij professionals op, die 
straks in staat zijn op hoog niveau een beroep uit te oefenen en in  
het bezit zijn van de mentaliteit om te durven leren en zich staande 
weten te houden in de veranderende toekomst. Zo ontwikkelen  
onze studenten zich tot verantwoordelijke en kansrijke professionals. 
Vakmensen met een reflectieve kijk op zichzelf en een respectvolle 
kijk op de maatschappij.
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Studeren bij Hogeschool Inholland 
De studententijd is een mooie periode, waar uw zoon of dochter 
nog jaren met plezier op zal terugkijken. Er worden vriendschappen 
voor het leven gesloten en er wordt een stevige basis gelegd voor 
de latere carrière. Bij Hogeschool Inholland is er keuze uit zo’n 
tachtig bacheloropleidingen in een aantal steden in de Randstad: 
Alkmaar, Amsterdam, Delft, Den Haag, Diemen, Dordrecht, 
Haarlem en Rotterdam.

Ons onderwijs
Alle opleidingen van Inholland worden regelmatig getoetst op 
kwaliteit door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie 
(NVAO). Dit betekent dat de door ons aangeboden opleidingen 
voldoen aan alle officiële eisen. Het bedrijfsleven laat zich dan  
ook regelmatig positief uit over afgestudeerden van Inholland.

Persoonlijk & dichtbij
Hogeschool Inholland is een hogeschool met een prettige en per- 
soonlijke sfeer. Het is belangrijk dat er goed onderwijs gegeven 
wordt, maar ook dat studenten zich thuis voelen. Op de locatie waar 
uw kind studeert, is de groep waarin hij les krijgt over het algemeen 
klein. De docenten kennen uw kind bij naam. Als student legt uw 
zoon of dochter interessante contacten met docenten, medestu- 
denten en toekomstige werkgevers. Bovendien kunnen opleidingen 
voor een deel zo worden samengesteld dat deze aansluiten bij 
persoonlijke wensen en ambities.

Faciliteiten up-to-date 
Hogeschool Inholland biedt hoogwaardig onderwijs in een  
eigentijdse omgeving. De collegezalen, praktijklokalen en 
projectruimtes zijn helemaal ingericht voor het onderwijs van nu. 
Daarnaast hebben studenten de beschikking over een digitale 
bibliotheek, digitale mogelijkheden om te printen, te scannen en 
te kopiëren en een studentenuitzendbureau (asacampus.nl). 
Studenten kunnen bovendien gebruikmaken van professionele 
audiovisuele middelen voor presentaties en van moderne  
computerwerkplekken. In alle gebouwen is gratis draadloos 
internet aanwezig. Iedere student krijgt een eigen e-mailadres  
en netwerkaccount.
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 Hogeschool Inholland

Nader kennismaken?
Wilt u meer weten over Hogeschool Inholland? Op onze site,  
inholland.nl, vindt u veel informatie, inclusief de data van onze 
Open Dagen en Open Avonden. Hier kunt u ook brochures van 
opleidingen aanvragen. Op vijf locaties heeft Inholland een 
Studiekeuze Adviescentrum waar uw kind kan binnenlopen met 
vragen of waar uw zoon of dochter, eventueel samen met u, een 
studiekeuzeadviesgesprek kan voeren. U kunt ook met het 
Studie-informatiepunt bellen, mailen of met hen chatten voor 
informatie over oplei dingen, toelatingseisen, startdata en andere 
praktische zaken. Het Studie-informatiepunt is bereikbaar via 
telefoon: 0900-Inholland (0900-46 46 55 263, lokaal tarief)  
of via e-mail: info@inholland.nl. De chatbuttons (Stel je vraag)  
vindt u op inholland.nl.
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Hbo-onderwijs
Scholieren zijn toelaatbaar tot een bachelor oplei- 
ding in het hoger onderwijs als zij een havo-, vwo-  
of een mbo-niveau 4-diploma hebben behaald. 
Naast het diploma kunnen er ook eisen worden 
gesteld aan het profiel en/of vakkenpakket.  
Als niet wordt voldaan aan de toelatingseisen voor  
een opleiding en uw kind is bij aanvang 21 jaar of 
ouder, dan kan hij* meedoen aan de 21+ toets. 
Met deze toets wordt vastgesteld of, ondanks het 
ontbreken van de vereiste vooropleiding, uw zoon 
of dochter over voldoende kennis en vaardig heden  
beschikt om de gewenste hbo-opleiding te volgen.

Studeren aan een hogeschool kan doorgaans in drie vormen: voltijd, 
deeltijd of duaal. Hoewel er grote verschillen zijn tussen de studie- 
vormen ontvangen studenten aan het einde van de opleiding het- 
zelfde diploma van de betreffende opleiding.

Voltijd studeren
Voltijd studeren betekent vier jaar lang veel tijd besteden aan de 
studie. Per week is een student circa veertig uur met de opleiding 
bezig. In die uren worden colleges gevolgd, in projectgroepen aan 
 praktijkopdrachten gewerkt en zelfstandig gestudeerd. Doorgaans 
wordt in het derde jaar stage gelopen in binnen- of buitenland. In het 
vierde jaar wordt de opleiding afgerond met een afstudeeropdracht 
bij een bedrijf of instelling.

Deeltijd studeren
Wie al een baan heeft en zich daarnaast verder wil ontwikkelen kan 
dat met een deeltijdopleiding doen. Deeltijdstudenten besteden 
ongeveer twintig uur per week aan hun studie, daarnaast is de werk- 
ervaring in het juiste werkveld onontbeerlijk om de theorie in praktijk 
te kunnen brengen. Afhankelijk van de opleiding vinden de colleges 

* Omwille van de leesbaarheid 
hebben we de formulering  
‘hij/zij’ en ‘zijn/haar’ weggelaten. 
Waar in de tekst ‘hij’en ‘zijn’ staat, 
bedoelen we hij/zij en zijn/haar.
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’s avonds of overdag plaats en duurt de opleiding minimaal drie 
jaar. Tijdens de opleiding biedt Inholland goede begeleiding, maar 
studenten worden niet bij de hand genomen. 

Duaal studeren
Een duale opleiding is ook een combinatie van werk en studie maar 
het is iets anders dan studeren in deeltijd. Aan het begin van de studie  
sluiten opleiding en werkgever een onderwijsarbeidsovereenkomst 
af. Wat de student leert, kan hij direct in praktijk brengen. Er zijn ver- 
schillende manieren van duaal studeren. In sommige gevallen komt 
dat neer op een paar dagen per week werken naast de studie. Vanaf 
het tweede jaar wisselend een halfjaar studeren en werken komt ook 
voor. Een andere combinatie is drie weken werk aangevuld met een 
week colleges volgen. 

Verschillen tussen hbo en universiteit 
Het onderwijs op hogescholen is meer praktisch gericht dan dat 
op universiteiten. Als uw zoon of dochter vooral een ‘doener’ is, 
geïnteresseerd in hoe iets werkt en hoe het nog beter zou kunnen, 
dan zal hij of zij zich waarschijnlijk beter thuis voelen op een 
hogeschool.

Praktisch en concreet
De onderwerpen in de leerstof van het hbo zijn concreter dan op 
een universiteit, waar voornamelijk abstracte theorieën aan de orde 
komen. Het hoger beroepsonderwijs leidt op tot een beroep. Heeft 
uw zoon of dochter meer interesse in het efficiënt realiseren van een 
ontwerp, een plan of een product en minder belang stelling voor de 
analyse en afwegingen erachter, dan past een hbo-opleiding op dit 
punt beter bij hem of haar. Een hbo-opleiding is meer gericht op de 
toepassing in de praktijk, veel van onze docenten zijn dan ook, naast 
hun werk op de hogeschool, werkzaam in de praktijk. Een universi-
taire opleiding is daaren tegen meer gericht is op het onderzoeken 
en analyseren van een vraagstuk.

Kleinschalig
De studenten ervaren de Inholland locaties over het algemeen als 
kleinschalig. Wij bieden begeleiding op weg naar het zelfstandig 
kunnen werken. Het onderwijs wordt vaak klassikaal gegeven of er 
wordt onder begeleiding gewerkt in kleine projectgroepen. 
Universiteiten kennen naar verhouding meer hoorcolleges voor 
grote groepen studenten die daarmee ook een groter beroep op 
de zelfdiscipline doen. Bovendien ligt het tempo waarmee een 
universiteit het onderwijs aanbiedt hoger dan bij hogescholen. 
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Hoe is de studie opgebouwd?
Alle opleidingen zijn, net als in de meeste Europese landen en de 
Verenigde Staten, opgezet volgens de bachelor-masterstructuur. 
Daardoor kunnen studenten gemakkelijker een periode in het buiten- 
land studeren of stage lopen en zijn diploma’s goed vergelijkbaar. 
Een hbo-opleiding bestaat uit een vierjarige bachelor fase. Elk jaar 
kunnen 60 European Credits (EC’s ofwel studiepunten) worden 
gehaald. Tegen het eind van het eerste jaar, de propedeutische fase, 
beoordeelt de hogeschool of de student aan de voorwaarden vol- 
doet, en er wordt een bindend studie advies (bsa) gegeven. Bij een 
positief bsa (waarbij een minimum EC’s is behaald) kan de student 
doorgaan met de opleiding. Een negatief bsa houdt in dat de student 
niet bij dezelfde opleiding aan Hogeschool Inholland verder kan 
studeren. De student krijgt altijd vooraf een waarschuwing als er een 
negatief bsa wordt gegeven. Als de student de norm niet heeft 
gehaald en bijzondere omstandig heden een rol hebben gespeeld 
bij de studiever traging, kan een studenten decaan de opleiding 
adviseren hier rekening mee te houden. 

Lesuren en toetsvormen
Elk studiejaar is verdeeld in vier perioden van tien weken.  Deze wor- 
den doorgaans afgesloten met toetsen, tentamens en/of andere 
vormen van beoordeling: werkstukken, dossiers of een beoor deling 
van beroepstaken. Per week heeft een student rond de zestien con- 
tacturen met docenten, naast overige contact momenten in het kader 
van individuele studieloopbaanbege leiding of projectbegeleiding. 
Daarnaast bestaat het studeren uit zelfstudie, trainingen, projecten, 
groepsopdrachten, excursies, stages en werkveldbezoeken. De stu- 
dent sluit de opleiding na vier jaar af met een afstudeerscriptie of 
een projectopdracht uit het werkveld.

Competentiegericht onderwijs
Als uw kind een hbo-opleiding gaat volgen, kan het niet om het begrip  
competentie heen. Vrijwel elke hbo-instelling heeft zijn opleidingen 
ingedeeld op basis van competenties. Een competentie wordt beschre- 
ven in kennis-, inzicht-, attitude- en vaardigheidsaspecten. In het werk 
wordt iemand geacht de taken in dat werk adequaat te kunnen uit- 
voeren en daarvoor is ‘gereedschap’ nodig. Dat kan heel praktisch zijn: 
bij de opleiding hbo-verpleegkunde leer je nauwkeurig hoe je de 
bloeddruk van iemand moet meten. Een competentie kan ook breder 
worden omschreven. Bij de opleiding communicatie moet je bijvoor-
beeld deskundig een projectplan kunnen presenteren. Tijdens de 
studie worden de competenties zo concreet mogelijk beschreven;  
het is voor studenten dan duidelijk waar ze aan moeten voldoen.
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Leren leren
Voor uw zoon of dochter is het wennen om over te stappen van het  
voortgezet onderwijs of het mbo naar het hbo. Daarom vinden wij 
het belangrijk om studenten in de eerste periode van hun opleiding 
extra goed te begeleiden zodat zij eerder gewend raken aan de 
nieuwe leeromgeving en een succesvolle start van hun studietijd 
maken. Om studenten te laten wennen aan de nieuwe studievormen 
en de hoeveelheid lesstof hebben verschillende opleidingen daarom  
speciale programma’s ontwikkeld om studenten vooral in hun eerste 
100 dagen te helpen hoe ze moeten plannen en ze te leren hoe ze 
het beste kunnen studeren. Ook hebben sommige opleidingen 
studentencoaches. Dat zijn tweedejaarsstudenten die eerstejaars- 
studenten helpen om wegwijs te worden op het hbo. Daarnaast 
kunnen studenten via efaqt.com/inholland werken met eFaqt, een 
nieuwe tool die hen helpt gestructureerd en efficiënt te studeren. 

Voorbereidingscursussen 
Start uw kind na de zomer aan een van de opleidingen van Inholland 
en wil hij gelijk een goede start maken? Dan kan hij zich voorbereiden  
op zijn nieuwe opleiding met een van de voorbereidingsprogramma’s.  
Misschien wil hij zich bijscholen op rekenen en/of taal of zijn kennis 
opfrissen voordat hij van start gaat? Kijk voor meer informatie op 
inholland.nl/voorbereidingscursussen

De cursussen kunnen ook van pas komen als uw kind op basis van 
zijn profiel niet toelaatbaar is en een deficiëntietoets gaat doen, of 
zich gaat voorbereiden op het opleidingsspecifieke onderdeel van 
de 21+ toets. Kijk voor meer informatie over de toelatingstoetsen 
op inholland.nl/21plustoets of inholland.nl/deficientietoets

Hoe is de begeleiding geregeld? 
Belangrijke personen bij de begeleiding zijn de studieloopbaan-
begeleider en de studentendecaan. Daarnaast is er ook de 
vertrouwenspersoon. 

De studieloopbaanbegeleider (slb’er) legt aan het begin van elke 
onderwijsperiode met de student de leerdoelen vast. Studenten 
werken hun hele opleiding onder leiding van de slb’er aan het 
portfolio. Eigenlijk zou u de slb’er kunnen vergelijken met de 
mentor op het voort gezet onderwijs. 
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Bij studie gerelateerde of meer persoonlijke problemen kan een 
studentendecaan de student terzijde staan. De studentendecaan 
houdt regelmatig inloopspreekuur. Ook afspraken voor langere 
gesprekken zijn mogelijk. De studenten decaan is hét aanspreek-
punt bij studie vertraging. Hier kan de student ook terecht met 
vragen over voorzieningen voor studenten met een functiebe-
perking en over de mogelijk heden voor studenten die ook 
topsporter zijn. De studenten decaan gaat vertrouwelijk met de 
informatie van de student om. 

Elke locatie van Hogeschool Inholland heeft een vertrouwens-
persoon. Deze is het aanspreekpunt in het geval van ongewenst 
gedrag zoals pesten of andere vormen van intimidatie.  
De contactgegevens van de vertrouwenspersoon zijn verkrijgbaar 
bij het studentendecanaat.

Studeren met een functiebeperking 
Voor studenten met dyslexie, een chronische ziekte of een andere 
fysieke of psychische aandoening, kan studeren lastiger zijn dan 
voor studenten zonder functiebeperking. Toch is het heel goed 
mogelijk. Hogeschool Inholland biedt hierbij ondersteuning in de 
vorm van voorzieningen, regelingen en begeleiding. Denk aan: 

 − Extra tijd voor een toets; 
 − Aangepast tentamenmateriaal;  
 − Begeleiding bij het aanvragen van een voorziening van de 
Dienst Uitvoering Onderwijs; 

 − Aanpassingen in het onderwijs; 
 − Fysieke voorzieningen in de  gebouwen. 

Als er sprake is van een functiebeperking is het belangrijk dat uw 
kind aan het begin van zijn studie een afspraak met de studenten-
decaan maakt. Meer informatie is te vinden op inholland.nl/
studerenmeteenfunctiebeperking.

Studeren voor topsporters
Ook voor topsporters zijn er regelingen waardoor ze hun  
intensieve sportbeoefening kunnen combineren met een studie. 
Om hiervan gebruik te maken, is het noodzakelijk dat de student 
een topsportstatus heeft of een erkend topsporter is. Uw kind kan 
voor meer informatie contact opnemen met een studentendecaan.  
Meer informatie is te vinden op inholland.nl/topsporters.
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Interview met Henna Bielander,  
studentendecaan

Als één van de studentendecanen van Inholland helpt Henna 
Bielander in Rotterdam veel studenten op weg, waaronder veel 
eerstejaars, die wegens persoonlijke omstandigheden studie-
vertraging dreigen op te lopen. Haar belangrijkste tip?  
Meld persoonlijke omstandigheden zodra ze zich voordoen  
om tijdig in aanmerking te komen voor ondersteunende 
maatregelen.

Waarvoor kunnen studenten bij jullie terecht?
Studenten kunnen naar ons toekomen als er persoonlijke omstandigheden zijn  
die van invloed (kunnen) zijn op de studievoortgang. Denk hierbij aan ziekte, 
psychologische problemen, een functie beperking, bijzondere familieomstandig-
heden of zwangerschap. We kijken samen met de student hoe we studie vertraging 
zoveel mogelijk kunnen voorkomen. Ook beantwoorden we vragen over wet- en 
regelgeving waarmee de student te maken krijgt, zoals de Onderwijs- en Examen 
Regeling van de hogeschool en het leenstelsel.

Noem eens wat voorbeelden?
Als een student een chronische ziekte heeft dan kan het gebeuren dat de student 
tijdens het studiejaar in het ziekenhuis belandt. Het is dan verstandig om dit tijdig te 
melden. De kans dat de student hierdoor studievertraging oploopt is namelijk 
groot. Verder hebben we in het begin van het jaar vaak gesprekken met studenten 
die vanwege een functiebeperking een voorziening nodig hebben. Denk daarbij aan 
extra examentijd voor studenten met dyslexie. In dat geval kan de student bij de 
examencommissie een verzoek indienen. Daaraan moet een advies van de 
studentendecaan worden toegevoegd.

“Studievertraging voor - 
komen door persoonlijke  
omstandigheden? Laat de 
student zich tijdig bij de  
decaan melden!”
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Wat als een student toch studievertraging oploopt?
Als de student door erkende omstandigheden tóch vertraging oploopt dan is het 
verstandig om naar ons toe te komen. Dan vullen we samen een meldingsformulier 
‘studievertragende omstandigheden’ in. 

In het eerste jaar is dit meldingsformulier vooral belangrijk bij het bindend 
studieadvies. Als de norm niet wordt gehaald dan kan de student met dit formulier 
de opleiding vragen om rekening te houden met zijn omstandigheden. De opleiding 
kan dan besluiten geen negatief bindend studieadvies te geven, maar een extra 
termijn om de propedeuse te halen. Het formulier speelt ook een belangrijke rol 
als de student een herkansing wil aanvragen bij de examencommissie of de 
geldigheidsduur van zijn cijfers wil verlengen. Het formulier kan ook gebruikt 
worden om afstudeersteun te vragen of een extra jaar studiefinanciering. 

Heb je tips voor eerstejaarsstudenten? 
Meld persoonlijke omstandigheden zodra ze zich voordoen. Als studenten te lang 
wachten dan lopen zij niet alleen het risico dat ze te laat zijn om afstudeersteun 
aan te vragen of een jaar extra beurs. Wij kunnen dan ook niet meer altijd 
vaststellen of de gemelde omstandigheden daadwerkelijk negatief van invloed zijn 
geweest op de studie. Als de student persoonlijke omstandigheden te laat meldt 
dan is de studievertraging vaak al een voldongen feit. Laat de studenten zich 
daarom tijdig adviseren door ons!
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Een studie kiezen
Hogeschool Inholland vindt het belangrijk dat 
uw zoon of dochter een goede studie keuze 
maakt. Maakt hij/zij die keuze weloverwogen  
en goed gemotiveerd, dan geven ze veel  
minder vaak hun studie halverwege op.  
Uit onderzoek blijkt dat u bij de studiekeuze  
van uw kind een belangrijke rol heeft. 

Een studiekeuze maken
Interesse, geschiktheid, passende vooropleiding, arbeidsmarkt-
situatie, al deze aspecten spelen een rol. Om een keuze te kunnen 
maken moet uw kind zichzelf redelijk goed kennen, en dat is voor 
de meeste jongeren lastig.

U kunt daarbij helpen, want u kent uw kind als geen ander. 
Bovendien kunt u uit uw eigen ervaringen putten en heeft u  
een volwassen kijk op het leven. 

Het zoekproces
Uw kind moet zichzelf, met zijn wensen en kwaliteiten, maar ook  
de studiemogelijkheden goed onderzoeken om een keuze te 
kunnen maken. Daarom is het belangrijk dat we studiekeuze zien 
als een geleidelijk proces, waarin uw kind zicht krijgt op zijn 
interesses en capaciteiten en daarbij ook kennis opdoet van 
opleidingen en beroepen. Op tijd beginnen is dus van cruciaal 
belang. Gelukkig spelen scholen voor voortgezet onderwijs al  
heel vroeg in op het proces van studiekeuze. Maar ook voor u ligt 
hier een taak. 

Stimuleer uw kind om mee te doen aan proefstuderen en het 
bezoeken van open dagen. Juist dan kan uw kind zich een beeld 
vormen van een opleiding, vragen stellen aan studenten en 
docenten en de sfeer proeven. Om later thuis nog eens na te 
kunnen praten, adviseren wij u om zelf mee te gaan naar open 
dagen. 
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Het zou mooi zijn als uw kind regelmatig een interessetest doet en 
de resultaten met u bespreekt. Juist het regelmatig doen van zo’n 
test levert een beter beeld op dan een eenmalige actie. 
Kijk ook eens samen naar de vakken op school, waar is uw kind 
goed in, wat interesseert hem? Vertel ook over uzelf; hoe bent u 
indertijd tot uw keuze gekomen, wie en welke aspecten waren daar 
belangrijk bij? 

Niet onbelangrijk: schakel uw eigen netwerk in. Is er iemand die 
enthousiast kan vertellen over zijn werk, of kan uw kind misschien 
ergens eens gaan kijken? Bij het kiezen voor een studie weet een 
kind niet altijd welke beroepen in het verlengde daarvan liggen. 
Probeer bij dit alles te voorkomen dat u uw kind teveel in een 
bepaalde richting duwt. Hij moet een eigen keuze maken, en niet 
iets gaan doen wat u heeft uitgezocht of wat u zelf bij nader inzien 
had willen doen.

Uit onderzoek van de website Studiekeuze123 blijkt dat studenten die 
succesvol zijn in hun studie voldoen aan de volgende kenmerken:

 − ze bezoeken regelmatig een voorlichtingsdag van een 
instelling/opleiding;

 − ze verzamelen meer informatie over hun opleidingskeuze; 
 − bij hun oriëntatie letten zij op de inhoud van het programma 
en de vakken;

 − bij hun opleidingskeuze hechten zij meer belang aan een 
goede aansluiting bij hun eigen interesse, capaciteiten en 
vaardigheden. Ze kijken minder naar de kans op een baan;

 − bij hun keuze voor een vervolgopleiding hechten zij meer 
belang aan de sfeer op de instelling en minder belang aan 
een aantrekkelijke stad en studentenleven;

 − ze maken gemiddeld vroeger hun definitieve keuze.
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 Een studie kiezen

Het gesprek met uw kind over studiekeuze
U kent het misschien wel: in een gesprek over studiekeuze blijkt 
dat het voor jongeren vaak lastig is om onder woorden te brengen 
waar ze graag mee bezig zijn of waar ze zich toe aangetrokken 
voelen. Om daarbij een opening te bieden die ook u zelf helpt  
om wat meer zicht te krijgen op wat uw kind bezighoudt, vindt u 
hieronder enkele ‘hulpvragen’, waar u samen met uw kind over 
kunt nadenken. Het beantwoorden van de vragen leidt niet direct 
naar een opleiding. U kunt het zien als een bouwsteen in het lange 
proces dat studiekeuze is. 

Enkele ‘hulpvragen’:
 − welke vakken vindt hij leuk,
 − waar is hij goed in,
 − wat vindt hij belangrijk in het leven,
 − welke onderwerpen in het nieuws hebben zijn 
belangstelling,

 − welke onderwerpen in films/theater hebben zijn interesse,
 − welke websites hebben zijn belangstelling,
 − welke beroepen spreken hem aan,
 − welke wensen / dromen heeft hij,
 − waar wordt hij blij / gelukkig van,
 − als hij met vrienden wat onderneemt, wat doet hij dan het 
liefst,

 − wie of wat bewondert hij,
 − wat voor bijbaan heeft hij,
 − wat zeggen anderen (familie, vrienden) over hem.

We hebben een paar tips voor het gesprek met uw kind over 
studiekeuze op een rijtje gezet.
1. Stel ‘open’ vragen: hoe, wie, wat, wanneer 
2.   Vraag door als er een vaag antwoord komt: wat bedoel je, kun 

je een voorbeeld noemen… ik begrijp je niet….
3. Pas de LSD-regel toe (luisteren, samenvatten, doorvragen)
4.  Het kan soms helpen door een keuze in een vraag te geven:  

“is het dit…. of is het meer dat…..”
5. Vertel vooral ook iets over u zelf…uw droom…
6.  Stel geen eisen aan uw kind die het niet waar kan maken, stel 

de wensen van uw kind voorop, niet die van uzelf
7. …en vooral: luister met aandacht!
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Tips voor uw kind bij het zoeken naar een studie
 − Verzamel gedetailleerde informatie over opleidingen  
waarin interesse is. Zoek bijvoorbeeld op de websites van 
universiteiten en hogescholen. Maar ook meer algemene 
websites die over studiekeuze gaan kunnen helpen,  
bijvoorbeeld: carrieretijger.nl, tkmst.nl, studiekeuze123.nl 
ofkiesjestudie.nl. Op YouTube is veel te zien over onze 
opleidingen: youtube.com/inholland

 − Bezoek open dagen en doe mee met proefstuderen.  
Proef de sfeer, praat met studenten, stel vragen. Maak vooraf 
een lijst van de dingen die je wilt weten. Zo voorkom je dat je 
alleen maar de algemene verhalen hoort.

 − Veel informatie is te vinden op inholland.nl/studie keuze.  
Er kan een brochure worden aangevraagd, maar ook kunnen 
er vragen worden gesteld aan studenten. En je kunt een 
afspraak maken met het Studiekeuze Adviescentrum. 

 − Heb je een specifiek beroep voor ogen? Vraag eens rond of 
familieleden of vrienden iemand kennen die een dergelijke 
functie heeft. Daar zou je dan eens mee kunnen gaan praten. 
Vragen die je kunt stellen zijn: 
 − wat doet u de hele dag, wat is leuk, niet leuk? 
 − wat moet je goed kunnen om dit werk te doen?
 − wat voor opleiding heeft u gedaan?
 − werkt u veel met anderen samen?
 − heeft u zelf de vrijheid om keuzes te maken in wat u wel/niet 
wilt doen?

Wilt u meer lezen over dit onderwerp?
 − Motivatie binnenstebuiten; H. Nelis en Y. van Sark - Kosmos 
2015 ISBN:9789021556383

 − Help, mijn kind moet kiezen: hulp bij studiekeuze voor 
ouders met een kind op het voortgezet onderwijs /  
Hans Kock – Esstede BV. 2010 ISBN:978-90-75142-87-7

 − Studiekeuzegids, help uw kind op weg / Annemiek van 
Kessel, Marion van Hoof – Angerenstein, Arnhem.  
2010 ISBN: 978-90-8524-147-8

 − Of kijk voor meer informatie op onze website  
inholland.nl/ouders
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Het Studiekeuze Adviescentrum van  
Hogeschool Inholland

Hogeschool Inholland heeft op vijf locaties een Studiekeuze 
Adviescentrum. Hier kunnen u en uw zoon of dochter tijdens 
kantooruren terecht. Wij adviseren u van te voren een afspraak  
te maken, zodat de adviseurs de tijd kunnen nemen die nodig is.

Studiekeuzetest
Vindt uw zoon of dochter nog veel verschillende opleidingen leuk 
en is het daardoor lastig om een keuze te maken, dan kan het doen 
van een Studiekeuzetest bij het Studiekeuze Adviescentrum 
uitkomst bieden.

Samen met een van onze studiekeuzeadviseurs maakt uw zoon of 
dochter de test, analyseert de uitslag en bespreekt de volgende 
stap in het studiekeuzeproces. Het maken van de test en de 
bespreking duurt gemiddeld één uur, is kosteloos en onafhanke-
lijk. Deze kleine tijdsinvestering helpt uw zoon of dochter verder 
bij het maken van zijn studiekeuze. 

Studiekeuzegesprek
Tijdens het keuzeproces doorloopt uw zoon of dochter een aantal 
fasen. Na het besef te moeten kiezen, volgt meestal een periode 
van onzekerheid en daarna van onderzoeken en het vergelijken 
van informatie. Uiteindelijk breekt het moment aan van beslissen. 
In iedere fase van dit proces kan uw zoon of dochter terecht bij het 
Studiekeuze Adviescentrum voor een uitgebreid informatie- en 
adviesgesprek. Het gesprek brengt uw zoon of dochter zonder 
twijfel mogelijk op ideeën. Voorzien van de benodigde informatie 
kan hij dan de volgende stap in het keuzeproces maken.

Meer informatie over het Studiekeuze Adviescentrum vindt u op
inholland.nl/studiekeuzeadviescentrum.
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“Het mooiste van ons vak als studiekeuzeadviseur?  
We vinden ons werk ontzettend dankbaar. Wij mogen jonge 
mensen immers helpen bij de eerste stappen in hun loop-
baan, een van de belangrijkste fases in hun leven. Wij helpen 
uw zoon of dochter uit te vinden wat zijn of haar interesses, 
passies, kwaliteiten en drijfveren zijn. Samen kijken we welke 
stappen uw kind kan zetten en welke opleiding het beste bij 
uw zoon of dochter past. U en uw kind zijn van harte welkom, 
ook als uw zoon of dochter al studeert bij Inholland maar 
twijfelt over de gekozen opleiding.”

    Jessica Westenberger en Marise Nijland
 Studiekeuze Adviescentrum Diemen en Haarlem
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Aanmelden
Heeft uw zoon of dochter een definitieve keuze 
gemaakt? Dan is de volgende stap: aanmelden.

Inschrijving
Heeft uw zoon of dochter een keuze gemaakt voor een opleiding? 
Aanmelden voor een opleiding vindt online plaats via studielink.nl. 
Om te kunnen inloggen bij Studielink, is een DigiD inlogcode nodig. 
Aanvragen van een code gaat via de website van DigiD: DigiD.nl en 
kan alleen indien uw zoon of dochter officieel staat ingeschreven bij 
een Nederlandse gemeente. Als uw zoon of dochter een woonadres 
buiten Nederland heeft, kan hij bij Studielink een gebruikersnaam en 
wachtwoord aanvragen om te kunnen inloggen. Zodra uw zoon of 
dochter is ingelogd in het Studielinkaccount dan kan hij een inschrij-
vingsverzoek plaatsen. 

Nadat de student het inschrijvingsverzoek via Studielink heeft 
ingediend, ontvangt hij een e-mail ter bevestiging. Deze bevesti-
ging betekent dat het verzoek doorgestuurd is naar Inholland.

Inschrijving afronden
De student is pas ingeschreven als hij vóór 1 september aan  
alle voorwaarden heeft voldaan. Als bevestiging van inschrijving 
ontvangt hij een bevestigingsbrief met daarbij zijn collegekaart.

Studiekeuzecheck
Wie gaat studeren krijgt te maken met de Studiekeuzecheck. Deze 
check is onderdeel van de aanmelding en laat de student ervaren of 
de opleiding die hij heeft gekozen bij hem past.  De student studeert 
dan straks niet alleen met plezier, maar vergroot ook de kans dat hij 
de opleiding met succes afrondt. Het programma van de studie-
keuzecheck bestaat voor de meeste opleidingen uit het invullen van 
een online vragenlijst en een programma op de hogeschool.



Aanmelden voor de Studiekeuzecheck
De student dient zich vóór 1 mei aan te melden via 
Studielink voor een hbo-opleiding. Hij ontvangt dan een 
uitnodiging voor de Studiekeuzecheck. Let op: voor 
opleidingen met een numerus fixus gelden de regels 
van de selectieprocedure van die opleiding. Kijk voor 
actuele informatie op inholland.nl/studiekeuzecheck.

Numerus fixus
Voor een aantal opleidingen is de belangstelling zo 
groot, dat er maar een beperkt aantal studenten kunnen 
worden toegelaten; ook wel numerus fixus genoemd.  
Dit staat vermeld bij de opleidings informatie op onze 
website inholland.nl. Wie kiest voor zo’n opleiding, moet 
zich vroegtijdig aanmelden.
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Wat kost een studie?
Studeren is een goede investering in de  
toekomst. Een overzicht van de actuele 
college gelden en meer informatie hierover 
vindt u op inholland.nl. Mocht u daar vragen 
over hebben, dan kunt u contact  
opnemen met het Studie-informatiepunt  
via 0900 - 464 65 52 63 of info@inholland.nl.

Collegegeld en boeken 
Naast het collegegeld moet u ook rekening houden met een 
bedrag van ongeveer € 1.000 voor boeken, readers en syllabi in 
het eerste studiejaar. In latere studiejaren zijn de kosten voor de 
boeken lager omdat veel boeken ook de volgende studiejaren 
gebruikt worden.

Studiefinanciering
Sinds september 2015 geldt een nieuw stelsel van studie-
financiering. De basisbeurs is verdwenen en de hbo-studenten 
kunnen per maand een bedrag lenen. De aanvullende beurs en  
de ov-jaarkaart blijven wel bestaan. 

Op de sites duo.nl, startstuderen.nl, nibud.nl en op financieel-
studieplan.nl vindt u de meest actuele informatie over de financiële 
kant van het studeren. Kijk voor meer informatie ook op de website 
van het ministerie van OCW bij het onderwerp studiefinanciering.
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Zoveel mogelijk  
uit de studententijd 
halen

Het is een echte aanrader om actief te zijn 
naast de studie. Op deze leeftijd ontplooien 
jongeren zich nog gemakkelijk. Waarom zouden 
ze dat beperken tot schoolwerk? De maat-
schappij vraagt om breed ontwikkelde mensen. 
Elke hobby, interesse of vrijwilligersactiviteit 
draagt daaraan bij. Daarbij: een student  
voelt zich beter thuis in een nieuwe omgeving  
wanneer hij er mensen leert kennen.

Actief worden, vrienden maken
Elke vestiging van Hogeschool Inholland telt verschillende 
studentenverenigingen en studieverenigingen. Daar leren 
studenten snel mensen kennen. De leden ondernemen samen 
sportieve, recreatieve of sociale activiteiten. De introductieweek  
is een perfecte gelegenheid om kennis te maken met de verschil-
lende verenigingen.

Alvast de praktijk in
Een student kan op verschillende manieren van de praktijk 
proeven. Dat kan onder andere via projectbureaus. Bij het project 
‘Studenten werken voor hun stad’ studeren studenten bijvoor-
beeld af op maatschappelijke vraagstukken. Bij talloze leerwerk-
bedrijven bieden studenten onder deskundige begeleiding hun 
diensten aan en leren zij van echte opdrachten. Voor een stage  
of afstudeeropdracht kan de student terecht bij de stage-
coördinatoren en stagebureaus van onze Inholland vestigingen of 
bij hun eigen studieloopbaanbegeleider. 
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Naar het buitenland
Hogeschool Inholland stimuleert studenten om een buitenland- 
ervaring op te doen tijdens en na hun studie. Een stage of studie  
in een ander land draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling  
van een student. Die leert op eigen benen te staan, ontdekt 
nieuwe culturen en ziet het verschil met de eigen cultuur. 
Studenten versterken zo hun internationale netwerk en vergroten 
de kans op een internationale carrière. Bovendien leren zij om te 
gaan met nieuwe, onverwachte situaties. Hogeschool Inholland 
heeft ruim 220 partnerinstellingen binnen en buiten Europa.  
De international offices stimuleren en faciliteren een buitenland-
ervaring, of het nu een stage, afstudeertraject of een studie in het 
buitenland betreft, een project in een ontwikkelingsland of een 
verblijf in het buitenland na de studieperiode. De buitenlandse 
stages en studies vinden in het tweede, derde of vierde studiejaar 
plaats. Ook helpen de offices de student bij het gehele voor-
bereidingstraject en ondersteunen ze de aanvraag van beschik-
bare beurs pro gramma’s. De interna tional offices zijn gevestigd  
op de locaties Delft, Den Haag, Diemen (ook voor studenten uit 
Amsterdam) en Haarlem (ook voor studenten uit Alkmaar). 
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Op kamers, of  
toch nog maar 
even thuis?

Uw zoon of dochter kan ervoor kiezen om  
nog een tijdje thuis te blijven wonen. Dat is  
niet zo vreemd: thuis is het vertrouwd,  
comfortabel en je wasje wordt er gedaan.  
De generatiekloof tussen ouders en hun  
(bijna) volwassen kinderen bestaat eigenlijk 
niet meer. 

Veel jongeren zijn dik tevreden met de vrijheid die ze thuis 
genieten en het is voordelig. Of is uw zoon of dochter er toch aan 
toe om op eigen benen te staan? Op jezelf wonen stimuleert de 
zelfstandigheid. Maar om deze stap tot een succes te maken,  
moet een student zich wel voldoende los kunnen en willen maken 
van het gezinsleven en in staat zijn zelf nieuwe contacten op te 
bouwen.

Een kamer zoeken
Het is een breed maatschappelijk fenomeen dat jongeren langer 
thuis wonen en ook vaker naar het ouderlijk huis terugkeren.  
Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek steeg de gemiddelde 
leeftijd waarop kinderen zelfstandig gaan wonen van gemiddeld 
22,8 jaar in 2012 naar 24,6 jaar in 2016. In 2006 woonde 85 procent 
van de 18-jarigen thuis, in 2016 was dit 88 procent. De reden is geld. 
Er is te weinig betaalbare jongerenhuisvesting, en veel werkende 
jongeren hebben tijdelijke contracten. Voor de steden Amsterdam 
en omstreken, Den Haag en Delft kan de student voor meer informa-
tie kijken op studenten woningweb.nl en duwo.nl. Ook Inholland zelf 
kan helpen. Kijk op inholland.nl/locaties voor meer informatie over 
de huisvesting per locatie. 
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Hoe kan ik mijn  
studerende kind 
steunen?

Eerstejaarsstudenten hebben soms nog onvol-
doende in de gaten hoeveel tijd de studie kost. 
Ze hebben dan wel een havo-, vwo- of mbo-
diploma op zak, maar het hoger onderwijs 
vraagt meer verdieping en verbreding, het 
tempo ligt hoger en er wordt een groter  
beroep gedaan op zelfstandigheid en verant - 
woordelijkheid.

Aandacht van ouders: nog steeds belangrijk
Een jongere wordt stapsgewijs onafhankelijk en de nauwe band 
die je al jarenlang hebt met je kind laat je niet in een keer los.  
Daarnaast moet je ook zelf toegroeien naar de rol van begeleider 
op afstand. Uit diverse studies blijkt echter wel dat de betrokken-
heid van ouders bij de studie van hun kinderen een positief effect 
heeft op de studieresultaten. 

In hoeverre hebben ouders zicht op de 
studieresultaten? 

Inholland studenten kunnen zelf hun studieresultaten online 
raadplegen. Een ouder kan zich dus op ieder moment door  
zoon of dochter laten informeren. Hogeschool Inholland moet  
zich natuurlijk houden aan het privacy regelement. Dit betekent 
dat wij nooit informatie over uw kind aan u mogen geven als uw 
kind 18 jaar of ouder is. Belangrijk dus om met uw kind contact te 
houden over de studieresultaten! 
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Hogeschool 
Inholland helpt 
graag bij het  
maken van de 
studiekeuze

In welke fase van het studie keuzeproces uw 
zoon of dochter ook zit, Hoge school Inholland 
biedt verschillende mogelijkheden om te  
helpen bij het maken van de juiste studiekeuze. 
We zetten alles nog even op een rijtje.

Studiekeuze Adviescentrum
Bij het Studiekeuze Adviescentrum gaat uw zoon of dochter in 
gesprek over zijn studiekeuze. Hij krijgt er antwoorden op allerlei 
vragen zoals: welke studie past het beste bij zijn interesses, wat zijn 
de toelatingseisen, vakken, college-uren, stage en welke beroepen 
kun je er mee uitoefenen. inholland.nl/studiekeuzeadviescentrum

Studiekeuzetest
Twijfelt uw kind nog tussen verschillende opleidingen? Laat hem 
dan thuis online de onafhankelijke Studiekeuzetest doen. Ook op 
het Studiekeuze Adviescentrum kan hij diverse interessetests 
maken. Samen met een studiekeuzeadviseur analyseert hij dan  
de uitslag en bespreekt hij de mogelijke vervolgstappen in zijn 
studiekeuzeproces. inholland.nl/studiekeuzetest
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Studiekeuzegesprek
In iedere fase van het studiekeuzeproces kan uw kind bij het Studie- 
keuze Adviescentrum terecht voor een uitgebreid informatie- en 
adviesgesprek. Zo krijgt hij beter inzicht in de vervolgstappen die 
nodig zijn om verder te komen in zijn keuzeproces.  
inholland.nl/studiekeuzegesprek

Studiekeuzeworkshop
Het Studiekeuze Adviescentrum biedt de Studiekeuzeworkshop 
aan voor iedereen die twijfelt over zijn keuze. Tijdens deze work- 
shop gaat hij intensief op zoek naar de opleiding die bij hem past. 
Hij krijgt hiervoor diverse opdrachten en tests, gevolgd door een 
individueel gesprek met de studiekeuze adviseur. Aan deze work- 
shop zijn kosten verbonden. inholland.nl/skw

Open Dagen
Tijdens onze Open Dagen en Open Avonden doorloopt uw kind 
de fasen TEST | ONTDEK | KIES, maakt u samen kennis met de 
studenten en docenten van onze opleidingen en proeft u samen 
de sfeer van onze hogeschool. Uw kind en u kunnen vragen stellen 
en krijgen door presentaties een goede indruk van de diverse 
oplei dingen. inholland.nl/opendagen

Proefstuderen
Misschien heeft uw kind al een idee welke opleiding hij wil gaan 
volgen. Bij Hogeschool Inholland kan uw zoon of dochter Proef- 
studeren bij één van onze opleidingen. Na aanmelding krijgt hij een 
uitnodiging om een kijkje in de keuken te nemen bij de opleiding 
van zijn keuze. Soms volgt hij samen met andere studiekiezers een 
speciaal proefstudeerprogramma, soms wordt hij gekoppeld aan 
een student van de opleiding en draait hij mee in het actuele 
lesrooster. Meer informatie en aanmelden kan op inholland.nl/
proefstuderen

Vraag het een student
Willen u en uw zoon of dochter weten hoe het is om bij Inholland te 
studeren? Niemand kan dat beter vertellen dan onze eigen studen-
ten. Zij vertellen graag hoe zij hun studiekeuze hebben gemaakt  
en hoe zij het studeren in het hbo ervaren. Uw zoon/dochter kan zijn 
vragen direct stellen aan onze studenten. inholland.nl/
vraagheteenstudent
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 Hogeschool Inholland helpt graag bij het maken van de studiekeuze

Social-mediakanalen
Direct een vraag aan ons stellen, iets leuks delen of in contact 
komen met onze studenten en collega’s? Laat hem ons dan volgen 
op een van onze social-mediakanalen:
  
  facebook.com/inholland
  Instagram.com/inholland  
  twitter.com/inholland
  youtube.com/inholland
  linkedin.com/inholland
 

Studie-informatiepunt 
De collega’s van ons Studie-informatiepunt beantwoorden graag 
alle vragen over studeren bij Hogeschool Inholland of brengen uw 
zoon of dochter in contact met iemand van de opleiding. 
U kunt contact met ons opnemen via:

 − telefoon: 0900 - 46 465 52 63 
 − e-mail: info@inholland.nl 
 − de chatbuttons op inholland.nl 
 − het vragenformulier op inholland.nl/steljevraag





Hoewel deze brochure met de grootste zorgvuldigheid is samen - 
gesteld kunnen er geen rechten worden ontleend aan de inhoud. 
Voor eventuele opmerkingen over deze brochure kunt u contact 
opnemen met: Hogeschool Inholland, Afdeling Communicatie, 
e-mail: communicatie@inholland.nl. 

inholland.nl


