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Studeren in het hbo
Alles wat je als ouder/verzorger moet  
weten over studiekeuze en studeren bij  
Hogeschool Inholland



Bij Hogeschool Inholland krijgen studenten de ruimte om te  
leren en te experimenteren. Op onze locaties verspreid over  
de Randstad (Alkmaar, Amsterdam, Delft, Den Haag, Diemen,  
Dordrecht, Haarlem en Rotterdam) bieden wij bacheloroplei-
dingen aan op diverse gebieden: van gezondheidszorg tot 
economie en van techniek tot onderwijs. Daarnaast hebben we 
diverse associate degreeprogramma's en masteropleidingen in 
huis. Je kunt bij onze hogeschool in voltijd, deeltijd en duaal  
studeren. Bekijk het opleidingsaanbod: inholland.nl/opleidingen.
 

Hogeschool Inholland biedt goed gestructureerd, uitdagend 
en degelijk onderwijs aan studenten die divers zijn in hun 
achtergrond. Onze docenten stimuleren studenten om met 
een onderzoekende blik creatieve, integrale oplossingen aan 
te dragen voor (actuele maatschappelijke) vraagstukken uit 
de praktijk. Bij Hogeschool Inholland geven we elke student 
een kans. 

* Waar hij/hem staat kan ook zij/haar/die/hen/hun worden gelezen.

Stap in 
je toekomst
Jouw kind gaat als student een nieuw 
leven tegemoet. Een volgende stap 
met nieuwe vrienden en veel nieuwe 
ervaringen. Als ouder wil je samen 
de juiste keuze maken. Hogeschool 
Inholland helpt!  



Hbo-onderwijs  
Scholieren zijn toelaatbaar tot een bacheloropleiding in het 
hoger onderwijs als zij een havo-, vwo- of een mbo-niveau 
4-diploma hebben behaald. Als je kind niet voldoet aan de  
toelatingseisen voor een opleiding en hij is bij aanvang 21 jaar  
of ouder, dan kan hij meedoen aan de 21+ toets. Studeren aan  
een hogeschool kan doorgaans in drie vormen: voltijd, deeltijd  
of duaal. Hoewel er grote verschillen zijn tussen de studievormen  
ontvangen studenten aan het einde van de opleiding hetzelfde 
diploma van de betreffende opleiding. 

Het onderwijs
Het onderwijs van Hogeschool Inholland is praktijkgericht. 
Samen met docenten, onderzoekers en partners uit het  
regionale werkveld buigen studenten zich over uitdagende 
maatschappelijke vraagstukken. Dit gebeurt steeds meer in  
labs. Dit zijn leeromgevingen waar leren, onderzoeken en  
innoveren samengaan. In de labs leveren studenten, werkveld- 
partners en onderzoekers op een gelijkwaardige manier een 
bijdrage aan de oplossing van het vraagstuk. Zo bereiden  
wij studenten goed voor op de praktijk waarin zij straks 
komen te werken.

Begeleiding  
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 je de slb’er kunnen ver- 
gelijken met de mentor op het voortgezet onderwijs. Bij studie-
gerelateerde of meer persoonlijke problemen kan een student 
terecht bij een studentendecaan. De studentendecaan houdt 
regelmatig inloopspreekuur. Ook afspraken voor langere  
gesprekken zijn mogelijk. De studentendecaan is hét aanspreek-
punt bij studievertraging. Hier kan de student ook terecht met  
vragen over voorzieningen voor studenten met een functie- 
beperking en over de mogelijkheden voor studenten die ook 
topsporter zijn. Elke locatie van Hogeschool Inholland heeft een 
vertrouwenspersoon. 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 op maat 
Voor studenten met dyslexie, een chronische ziekte of een
andere fysieke of psychische aandoening, kan studeren 
soms een uitdaging zijn. Hogeschool Inholland biedt hierbij 
ondersteuning in de vorm van voorzieningen, regelingen 
en begeleiding. Als er sprake is van een functiebeperking 
is het belangrijk dat jouw kind aan het begin van zijn studie 
een afspraak met de studentendecaan maakt: inholland.nl/
studerenmeteenfunctiebeperking.
 
Studeren voor topsporters 
Ook voor topsporters zijn er regelingen waardoor ze hun inten-
sieve 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. Jouw kind  
kan voor meer informatie contact opnemen met onze studenten- 
decaan: inholland.nl/topsporters.

Studentsucces Centrum
Omdat we het bij Inholland belangrijk vinden dat iedereen de  
kans krijgt om een succes van zijn of haar studie te maken, heb- 
ben alle Inholland-locaties een Studentsucces Centrum.  
Een plek voor én door studenten om met elkaar in contact te  
komen en met een breed aanbod aan evenementen en activi-
teiten. Hierbij kun je denken aan workshops en trainingen op het  
gebied van persoonlijke- en studievaardigheden, studentbuddy’s  
bij wie je als student terecht kunt, digitale ondersteuning en 
sociale activiteiten.  

Het studiekeuzeproces
Wanneer je kind een studiekeuze gaat maken, doorloopt hij een 
aantal fasen. In welke fase van het studiekeuzeproces hij ook zit, 
onze hogeschool organiseert verschillende activiteiten zodat 
jouw kind zich goed kan oriënteren op een (vervolg)studie en 
een bewuste studiekeuze kan maken.

Studiekeuzegesprek
In iedere fase van het studiekeuzeproces kan je kind bij het 
Studiekeuze Adviescentrum terecht voor een uitgebreid 
informatie- en adviesgesprek. Zo krijgt hij een beter inzicht in de 
vervolgstappen die nodig zijn. Om een afspraak te maken en voor 
meer informatie kijk je op: inholland.nl/studiekeuzegesprek.



Een studie kiezen
Hogeschool Inholland vindt het belangrijk dat je kind een 
goede studiekeuze maakt. Maken jongeren hun keuze 
weloverwogen en goed gemotiveerd, dan geven ze veel 
minder vaak hun studie halverwege op. Uit onderzoek 
blijkt dat je bij de studiekeuze van je kind een belangrijke 
rol hebt.
 
Interessegebieden
In een wereld met meer dan 1.000 hbo-opleidingen kan  
de juiste studiekeuze maken lastig zijn. Met de interesse-
gebieden van Hogeschool Inholland geven we al een 
duwtje in de juiste richting. Welke studierichting past bij 
jouw kind? Welke interesses heeft hij en wat vindt hij echt 
leuk? Via deze interessegebieden ontdekt hij welke hbo-
richtingen én -opleidingen er zijn.
 
Bij Communicatie & ICT duikt jouw kind in de on- en 
offlinewereld om hier later het verschil in te maken.  

Is jouw kind een creatieveling? Binnen Creatie & Vrije tijd 
zijn opleidingen te vinden die helpen om inzichten om  
te zetten naar creatieve Ideeën. 

Bij Techniek & Milieu gaat jouw kind aan de slag om  
samen de wereld duurzamer, zuiniger of mooier te maken.  
Door non-stop bezig te zijn met de nieuwste innovaties.

Een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van 
kinderen; dat staat centraal bij Onderwijs & Opvoeding. 
Van basisonderwijs tot jeugdzorg. Hier leer je om je te 
verplaatsen in een ander. 

Het interessegebied Mens & Gezondheid stoomt jouw 
kind klaar om zorg te bieden aan diegene die het het 
hardst nodig heeft. 

Organisaties, bedrijven en overheden helpen om succes- 
vol in te spelen op de steeds veranderende wereld.  
Dat leer je bij de opleidingen binnen Economie & Recht.
 
Wil je meer weten over de interessegebieden?
Kijk dan op inholland.nl/interessegebieden.

 Studiekeuzetest (oriënteren)
Bij het Studiekeuze Adviescentrum kan jouw kind diverse (online) 
studiekeuzetesten maken. Deze testuitslagen helpen inzicht te 
krijgen in interesses en de opleidingen die daar goed bij passen.  
De uitslagen van deze testen kan hij persoonlijk bespreken met 
een van onze studiekeuzeadviseurs. Laat je kind de test doen op: 
inholland.nl/studiekeuzetest.
 
Studiekeuzeworkshop
Heeft jouw kind moeite met het kiezen van een studie?  Dan is 
de Studiekeuzeworkshop wellicht iets voor hem. Kijk voor meer 
informatie en aanmelden op: inholland.nl/skw.
 
Open Dagen en Avonden (verdiepen)
Wil jouw kind kennismaken met een opleiding en de sfeer 
proeven van de locatie? Bezoek dan onze (online) Open Dagen 
of Avonden. Stel alle vragen aan onze studenten, docenten  
en studiekeuzeadviseurs en laat je kind op deze manier 
ontdekken welke opleiding bij hem past.  Bekijk de data op: 
inholland.nl/opendag.
 
Proefstuderen
Ontdekken of de opleiding van je interesse écht iets voor je kind 
is? Met Proefstuderen ervaart hij hoe het is om bij ons te studeren 
en krijgt hij een kijkje in de keuken. Bijvoorbeeld door een dag 
mee te lopen met een student van de opleiding waar interesse  
in is. Kijk voor meer informatie op: inholland.nl/proefstuderen.
 
Studiekeuzecheck (kiezen)
We vinden het belangrijk dat jouw kind een opleiding kiest  
die bij hem past, en dat hij straks met plezier studeert.  
De Studiekeuzecheck helpt hierbij. Een uitnodiging voor de 
Studiekeuzecheck volgt nadat de aanmelding via Studielink 
gedaan is. Wanneer hij over dit studieadvies twijfelt, dan kan 
een van onze studiekeuzeadviseurs helpen bij het vinden van  
een beter passende opleiding. Meer informatie vind je op: 
inholland.nl/studiekeuzecheck.



Hoe kan ik mijn studerende  
kind steunen?  
Eerstejaarsstudenten hebben soms nog onvoldoende 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 verantwoordelijkheid.
 
Aandacht van ouders: nog steeds belangrijk 
Uit diverse studies blijkt dat de betrokkenheid van ouders/
verzorgers bij de studie van hun kind een positief effect heeft 
op de studieresultaten. Wij adviseren je om hierover het 
gesprek met je kind te voeren. Meer weten over hoe je dit 
gesprek het beste kunt voeren? inholland.nl/ouders. 
 
In hoeverre hebben ouders zicht op de studieresultaten?
Inholland-studenten kunnen zelf hun studieresultaten online 
raadplegen. Als ouder kun je je dus op ieder moment laten 
informeren. Hogeschool Inholland moet zich houden aan het  
privacyregelement. Dit betekent dat wij nooit informatie over 
jouw kind door mogen geven als je kind 18 jaar of ouder is. 
Belangrijk dus om met je kind contact te houden over de 
studieresultaten.
 

Wat kost een studie?  
Studeren is een goede investering in de toekomst. Een overzicht 
van de actuele collegegelden en meer informatie hierover kun je 
vinden op inholland.nl/inschrijven.
 

Aanmelden 
Voor meer informatie over het aanmeldproces, belangrijke 
data en toelating (numerus fixus) verwijzen we je graag naar: 
inholland.nl/inschrijven.
 
Inschrijving afronden
Je kind is pas ingeschreven als student als hij vóór 1 september 
aan alle voorwaarden heeft voldaan. Als bevestiging van 
inschrijving ontvangt hij een bevestigingsbrief.  



Contact 
Je kunt contact met ons opnemen via:
023 522 32 28
info@inholland.nl 
inholland.nl/steljevraag 
 
Een specifieke vraag voor een Inholland-locatie?  
Kijk op inholland.nl/locaties
   
Volg ons op een van onze social-mediakanalen:

 @Inholland 

 @hogeschoolinholland  

 Hogeschool Inholland 

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 
studenten- en studieverenigingen. Daar leren studenten snel  
andere studenten kennen. De leden ondernemen samen  
sportieve, recreatieve of sociale activiteiten. De introductie- 
week is een perfecte gelegenheid om kennis te maken met  
medestudenten.

“ Onderschat je eigen rol 
als ouder niet. Wij zien dat 
jongeren hun ouders nog 
altijd beschouwen als  
belangrijkste informatiebron 
in het studiekeuzeproces.” 
 
Adrie Oosterom, relatiebeheerder,  
Hogeschool Inholland Rotterdam  
& Dordrecht


