Examenklassen Havo-5 en vwo-6
Wet verlaagd wettelijk collegegeld
De Eerste Kamer heeft ingestemd met de ‘Wet verlaagd wettelijk collegegeld’ van minister
Van Engelshoven (Onderwijs). Studenten die nog niet eerder hebben gestudeerd, betalen
vanaf studiejaar 2018-2019 niet langer 2060 euro voor het eerste collegejaar, maar 1030
euro. Het kabinet neemt zo financiële drempels weg voor alle aankomende studenten. Dit
geldt voor bachelor- en associate degree-opleidingen, maar ook voor studenten aan
bijvoorbeeld University Colleges en deeltijdstudenten (ook aan de Open Universiteit).
Extra jaar korting voor lerarenopleidingen
Bij lerarenopleidingen krijgen studenten zelfs twee jaar halvering van het collegegeld. Zij
krijgen dus ruim 2000 euro korting. Het kabinet wil zo meer studenten interesseren voor het
beroep van leraar. De korting geldt voor studenten die vanaf studiejaar 2018-2019 voor het
eerst beginnen met een opleiding in het hoger onderwijs en zij krijgen in totaal maximaal
twee jaar halvering van het collegegeld.
DUO verzorgt Webinar op 4 oktober
Donderdag 4 oktober kunt u om 19.30 uur kijken naar een Webinar over studiefinanciering
Hoger Onderwijs. webinar Studiefinanciering: hoe werkt het?
Tijdens het Webinar krijgt u informatie over het aanvragen van studiefinanciering en de
financiële kant van studeren. In de bovengenoemde link vindt u hierover meer informatie en
kunt u zich aanmelden.
Belangrijke aanmelddata 2019
- Vóór 15 januari: aanmelddeadline voor opleidingen met een Numerus fixus.
- Vóór 1 mei: aanmelddeadline voor opleidingen zonder aanvullende opleidingen.
- Sommige opleidingen kennen een afwijkende aanmelddatum. Denk bijvoorbeeld
aan kunstopleidingen, horecaopleidingen en sportopleidingen.
- Vóór 1 april: aanmelddeadline voor alle opleidingen
Tussenjaar Beurs - zaterdag 1 december 2018
Deze beurs geeft jongeren, ouders en onderwijsprofessionals ideeën voor het invullen van
een tussenjaar in binnen- en buitenland. En informeert over effecten van een tussenjaar en
mogelijkheden om risico’s te beperken.
https://www.tussenjaarkenniscentrum.nl/tussenjaar-mogelijkheden-enrisicos/tussenjaarbeurs/
Overzicht opendagen 2018-2019
Op open dagen kunt u de sfeer proeven van opleidingsinstellingen, opleidingen vergelijken,
voorlichtingsrondes en presentaties bezoeken en deelnemen aan een minicollege of
proefles. Studenten, docenten en studiekeuzecoaches staan klaar om vragen te
beantwoorden. Soms bieden instellingen programma’s aan voor ouders. Op de site van de
Hva staan tips voor ouders. http://www.hva.nl/onderwijs/studiekeuze/open-dagen/opendag.html

