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Doel van de studiekeuzeactiviteiten is om er achter te komen of de gekozen opleiding bij de 
aspirant-student past. Er bestaat minder kans op uitval tijdens de studie als een student 
vroegtijdig een goed beeld krijgt van de opleiding. Ook ontstaat er meer binding tussen de 
opleiding en de student, en zorgen studiekeuzeactiviteiten ervoor dat mogelijke kandidaten 
voor excellentieprogramma’s vroegtijdig kunnen worden opgespoord. Het is belangrijk dat 
studiekeuzeactiviteiten zijn afgerond voor de aanvang van het academische jaar. Om die 
reden hanteren universiteiten 1 mei als deadline voor aanmelding.   

 
De universiteiten vullen de studiekeuzeactiviteiten op verschillende manieren in 

 De vorm van studiekeuzeactiviteiten kan per vakgebied verschillen: bij iedere 

opleiding past een ander type student. Een bouwkunde student toets je eerder op 

ruimtelijk inzicht dan een rechtenstudent wiens taalvaardigheid essentieel is.   

 Getrapte studiekeuzeactiviteiten kunnen bijdragen aan efficiëntie en maatwerk: veel 

universiteiten zullen het afgeven van een studiekeuzeadvies getrapt aanpakken om te 

komen tot betere feedback voor de student. Op die manier vinden de meer 

intensieve en/of duurdere studiekeuzeactiviteiten pas plaats in de latere ronden, 

waardoor de kosten van het totale proces worden beperkt. Zie onderstaande tabel 

voor voorbeelden.  

 Studiekeuzeactiviteiten worden ingericht op bepaalde groepen studenten: sommige 

universiteiten kiezen ervoor om iedereen die zich heeft aangemeld te betrekken bij 

alle studiekeuzeactiviteiten, terwijl andere universiteiten na de eerste ronde slechts 

verder gaan met studenten die een risicoprofiel (bv. meer kans op uitval) hebben.   

 
Studiekeuzeactiviteiten resulteren in een niet-bindend advies over de geschiktheid van de 
kandidaat en zijn of haar kansen om de opleiding met succes af te ronden. Studiekeuze-
activiteiten zijn niet verplicht voor opleidingen die selecteren, omdat daarvoor aparte 
procedures gelden. Ook voor studenten met een niet-Nederlandse vooropleiding gelden de 
rechten en plichten niet. De instelling geeft zelf vorm aan de studiekeuzeactiviteiten. 
Instellingen mogen voor de studiekeuzeactiviteiten die zij verrichten geen financiële bijdrage 
vragen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De inrichting van studiekeuzeactiviteiten overlaten aan universiteiten is positief voor… 
…studenten • beter beeld van studie • advies op maat • minder kans op uitval 
…Nederland • betere plaatsing van het jonge talent in Nederland  
…universiteiten • gemotiveerde studenten • meer ambitieuze studiecultuur  
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Voorbeelden van fasen van studiekeuzeadviezen 

Kolom1 Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 

Utrecht Vragenlijst Dag(deel) proefstuderen 
 

Individuele feedback 

Rotterdam Vragenlijst  Groepsopdracht   Gesprekken met 
risicostudenten 

Nijmegen Vragenlijst Gesprekken met 
risicostudenten  

  

Maastricht Skype gesprek Videoconference (groep) Self-assessment 

Open 
Universiteit 

Gesprek gericht op 
detecteren risico’s 

Na 200 studie-uren 
tweede gesprek 

  

 
 
Wat zijn de rechten en plichten voor (aanstaande) studenten?1 
Aanstaande studenten en switchers hebben wat betreft studiekeuzeactiviteiten zowel 
rechten als plichten. Deze zijn verschillend voor bepaalde categorieën studenten:  

 Aangemeld voor uiterlijk 1 mei: deze studenten hebben recht op studiekeuzeadvies en 
toelating. Het toelatingsrecht kunnen ze alleen verliezen wanneer ze zonder geldige 
reden niet bij de studiekeuzeactiviteiten verschijnen.  

 Aangemeld voor uiterlijk 1 mei en daarna geswitcht van studiekeuze: deze studenten 
hebben geen recht op studiekeuzeadvies. De instelling kan deelname aan 
studiekeuzeactiviteiten verplicht stellen als een voorwaarde voor toelatingsrecht.  

 Niet aangemeld of aangemeld na 1 mei: deze studenten hebben geen recht op 
studiekeuzeactiviteiten en toelating. Desondanks kan de instelling bepalen of de student 
wordt toegelaten en of bijvoorbeeld deelname aan studiekeuzeactiviteiten als 
voorwaarde wordt gesteld. 

 
 
De organisatie van studiekeuzeactiviteiten blijft behapbaar 
In de huidige situatie mogen studenten voor maximaal 4 opleidingen een verzoek tot 
inschrijving doen. In de praktijk  meldt een grote meerderheid zich echter maar voor een of 
twee opleidingen aan.2  
 
 
 

                                                           
1
 Wet Kwaliteit in Verscheidenheid hoger onderwijs. 

2
 Cijfers van Studielink over het totaal aantal aanmeldingen in 2012. 


