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Belangrijke aandachtspunten voor de examen leerlingen.  

Decentrale selectie 

- Inschrijving decentrale selectie moet vóór 15 januari!  

Aanmelden voor numerus fixus - Studiekeuze123 - Studiekeuze123 

- Een overzicht van de decentrale selectiestudies. 

Overzicht opleidingen met numerus fixus 2021-2022 (prismic.io) 

- Voorwaarden bij aanmelding en uitzonderingen.  

Voorwaarden bij aanmelden numerus fixusopleiding - Studiekeuze123 - 

Studiekeuze123 

- Stappenplan van aanmelding tot uitslag.  

Stappenplan numerus fixus - Studiekeuze123 - Studiekeuze123 

 

Sommige opleidingen vragen bij het inschrijven van een decentrale selectie studie 

om een cijferlijst. Deze kun je opvragen bij de administratie. De administratie is 

beperkt open, dus regel de cijferlijst zaken op tijd!  

Ga tijdig op zoek naar alternatieven, zodat je bij afwijzing een plan B hebt.  

 

Inschrijven vóór 1 mei 

- Voor alle bacheloropleidingen zonder decentrale selectie geldt een landelijke 

aanmelddeadline, namelijk 1 mei. 

 

Studiekeuzecheck/match 

- Het hoger onderwijs kent de studiekeuzecheck/match. Deze check is bedoeld om 

erachter te komen of de opleiding waarvoor je je hebt aangemeld daadwerkelijk bij je 

past. Hoe de check eruitziet, verschilt per hogeschool of universiteit. 

Studiekeuzecheck - Studiekeuze123 - Studiekeuze123 

 

Onlineoverleg? 

Ja, dat kan zeker. Heb je nog geen idee wat je wilt gaan studeren, wil je nog iets 

overleggen over de studie die je wilt gaan volgen, twijfel je tussen twee 

studierichtingen of locaties of zijn er andere vragen?  

Maak vervolgens een online afspraak binnen teams. Geef daarbij aan welke datum 

en tijd je voorkeur heeft. Na goedkeuring bel je mij in via teams.  

Werkdagen dinsdag t/m donderdag. 

Maak zo nodig de interessevragenlijst via onderstaande link:  

http://licentie.testheaven.nl/identitest.php  Vergeet niet na het maken van de 

vragenlijst jouw gegevens in te vullen en vul het ‘Licentie emailadres’ 

t.demoel@bertrand.nl in! De uitslag van de vragenlijst heb je bij de hand. 

 

Hele fijne feestdagen en hartelijke groet, 

 

Trees de Moel 

Decaan Bertrand Russell college 
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