Tips en trucs om uw kind te ondersteunen
bij het vinden van een passende studie

Windesheim zet kennis in werking
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Mijn kind gaat studeren
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Van mbo naar hbo

Hoe ziet het studieprogramma eruit?

E en overzicht van

hen een voorsprong op in het hbo; hun kennis en erva-

(75%) van de opleiding. Dit is de basis. Tijdens de

www.kiesopmaat.nl

Mbo-ers hebben vaak meer praktijkervaring. Dit levert

ring kunnen ze delen met leerlingen uit het voortgezet
onderwijs. De hoeveelheid lesstof die in korte tijd

verwerkt moet worden, is meestal wel even wennen.
Hbo of universiteit

Een hbo-opleiding kan ook voor vwo’ers een prima
keuze zijn. Het is maar net wat er bij uw kind past.

Ten opzichte van een universiteit is en hbo-opleiding
praktijkgerichter, kleinschaliger en duidelijker in de

16 lesuren per week. Daarnaast is het de bedoeling

dueel en in groepsverband. Een ander groot verschil is
dat er minder verplichte lesuren zijn en dat studenten
veel meer aan zelfstudie moeten doen. Ook wordt

meer lesstof in een kortere tijd behandeld door docenten. De lesstof wordt getoetst tijdens een tentamen of
door het schrijven van verslagen.

een andere hogeschool of zelfs in het buitenland.

Zowel voor onszelf als voor de student. Dat noemen

maar op Windesheim volgen studenten minimaal

werkcolleges en werken veel aan opdrachten; indivi-

eigen opleiding, maar ook van een andere opleiding,

geven, leggen we de lat bij Windesheim bewust hoog.

aantal lessen per week is per opleiding verschillend,

studenten kritischer denken, krijgen les in hoor- en

interesses. Uw kind kan kiezen voor een minor van de

meer op zijn plek bij een universiteit. We merken op

Een voltijdopleiding in het hbo duurt vier jaar. Het

voortgezet onderwijs of het mbo. Op het hbo leren

die studenten kiezen op basis van eigen wensen en

zelf nieuwe kennis ontwikkelen? Dan is hij wellicht

Opbouw van de studie

Studeren aan een hbo-instelling is anders dan het

de opleiding bestaat uit minors. Minors zijn vakken

Om studenten een goede start op de arbeidsmarkt te

kan de diepgang worden gezocht.

Verschillen tussen hbo
en de vooropleiding

samenwerken voor bepaalde vakken. De rest van

Ambitieus studieklimaat

diverse Honours trajecten. Ook in stages of afstuderen

STUDEREN AAN HET HBO

opleidingen colleges volgen omdat de opleidingen

meer aangesproken tot het doen van onderzoek en

uitgedaagd willen worden. Hiervoor heeft Windesheim

Uw kind zit op de havo, het vwo of het mbo en
wil (misschien) doorstuderen aan het hbo. Dit is
een grote en spannende stap. Met een goede
hbo-opleiding creëert uw kind kansen voor de
toekomst. Als ouder wilt u graag uw kind helpen.
Maar hoe komt uw kind tot een juiste keuze?
Welke opleiding past het beste bij uw zoon of
dochter? En welke hogeschool in welke stad?
Hoe zit een hbo-studie in elkaar en wat kost zo’n
opleiding eigenlijk? Wij helpen u graag.

major kan uw kind samen met studenten van andere

lesstof die geleerd moet worden. Voelt uw kind zich

Windesheim dat veel vwo-ers graag net iets meer

Mijn kind gaat studeren

De major, de hoofdfase, beslaat het grootste gedeelte

dat studenten nog zo’n 20 uur per week besteden

aan het werken aan praktijkopdrachten of projecten
en zelfstandig studeren. De colleges worden
overdag gegeven.

we een ‘ambitieus studieklimaat’. We willen opleidingen bieden van een bovengemiddelde kwaliteit. We
willen dat studenten het beste uit zichzelf halen en

dat hun talenten zo goed mogelijk worden ontplooid.
Daarbij kunnen studenten de opleiding deels zelf

invullen door de keuze van minors. Voor wie wat meer
kan en wil, bieden we Honours trajecten, internationale projecten en stages en andere uitdagingen. En
als eerste hogeschool in Nederland hebben we een

regeling die studentondernemers helpt om hun studie
te combineren met een eigen bedrijf.

alle minors staat op
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Studiepunten halen

Windesheim houdt rekening met bijzondere per-

Toelating

jaar zijn er 60 studiepunten te behalen. 1 studiepunt

voldoende studiepunten. Het gaat dan om situaties

vwo- of mbo (niveau 4)-diploma heeft. Voor havisten

Op het hbo moeten studiepunten worden behaald. Elk
staat voor 28 uur studeren, 1 studiejaar staat voor

1680 uur studeren (= 40 weken). Een student krijgt een
studiepunt als hij laat zien dat hij het vak of de module
beheerst door bv het maken van een toets (tentamen),

het inleveren van een werkstuk of deelname aan activi-

soonlijke omstandigheden bij het niet halen van

In principe is iemand toelaatbaar als hij een havo-,

die ontstaan uit overmacht zoals ziekte of familie-

of vwo-ers kunnen er eisen worden gesteld aan het

omstandigheden. Uw kind moet overmacht wel altijd
tijdig melden bij de studieloopbaanbegeleider/coach
of de studentendecaan.

teiten én er vervolgens een voldoende voor krijgt.

Begeleiding op Windesheim

Voldoende punten halen

resultaten, problemen thuis, ziekte, of persoonlijke

Studenten moeten in het eerste studiejaar bij

Windesheim ten minste 54 van de 60 studiepunten
halen. Aan het eind van het eerste studiejaar

ontvangen zij een studieadvies. Zijn minder dan

54 studiepunten gehaald, dan krijgt de student een

studieadvies met een bindende afwijzing. Hij/zij mag
dan niet verder studeren. Uiteraard ondersteunen
we de student op allerlei manieren, zodat hij/zij

Soms loopt een studie niet zoals verwacht. Slechte

lukt de rest van de studie ook wel.

Wat gebeurt er als uw kind een negatief
studieadvies krijgt?

Krijgt uw kind een negatief bindend studieadvies, dan
mag hij de opleiding niet verder volgen. In dat geval
zijn er een aantal opties:

• een andere opleiding bij Windesheim kiezen

•	nogmaals dezelfde opleiding maar dan bij een
andere hogeschool

• een andere opleiding bij een andere hogeschool

• helemaal stoppen met studeren en gaan werken.

spraaktest. Op de website staan de toelatingseisen
per opleiding beschreven.

tendecaan. Een studentendecaan biedt een luisterend

Studielink (www.studielink.nl). Op deze site kan ook

Aanmelden voor een opleiding kan via de website

oor en gaat samen met de student op zoek naar een

studiefinanciering en een OV-studentenkaart aan

oplossing, informatie en/of advies. De studentende-

caan weet ook of een student gebruik kan maken van
bepaalde regelingen.

ADHD, beperkingen in bewegen, horen, zien, psychi-

koers liggen. Onze ervaring is: lukt het eerste jaar, dan

voorwaarden. Denk aan een sporttest of een

lopen, maar kan terecht bij een onafhankelijke studen-

studievoortgang. We houden studenten, zeker het

samen of ze op de juiste plek zitten en of ze wel op

Soms heeft een opleiding ook aanvullende toelatings

Inschrijven

Studeren met een functiebeperking

eerste jaar, behoorlijk goed in de gaten en signaleren

aantal hbo-opleidingen andere vooropleidingseisen.

problemen. Uw kind hoeft hier niet alleen mee rond te

van zijn opleiding een succes kan maken. Onder

meer met intensieve persoonlijke coaching op de

profiel (NG, NT, EM, CM). Voor mbo-ers gelden bij een

gevraagd worden.

Kijk voor meer informatie op

www.windesheim.nl/inschrijven

Heeft uw kind een functiebeperking zoals dyslexie,

Studiefinanciering

sche beperkingen of chronische ziekte? Windesheim

studievoorschot aanvragen. Dit voorschot bestaat uit

biedt verschillende voorzieningen om de studie toe-

gankelijker en studeerbaarder te maken. Heeft uw kind
bij de studiekeuzecheck gemeld een functiebeperking
te hebben? Dan nodigen we hem of haar uit voor een
gesprek. Ook ouders zijn hierbij van harte welkom.

Na inschrijving voor een opleiding kan uw kind een

een lening, de OV-studentenkaart en eventueel een
aanvullende beurs.

Meer informatie vindt u op www.duo.nl.
Studiekeuzecheck

Na aanmelding voor een opleiding ontvangt uw kind

een uitnodiging voor de Studiekeuzecheck. De Studiekeuzecheck is bij Windesheim in de meeste gevallen

verplicht en geldt voor iedereen die zich voor het eerst
aanmeldt voor een bacheloropleiding. Samen kijken

we of de opleiding en uw kind goed bij elkaar passen.

Voor wanneer moet uw kind zich aanmelden?

Het advies is om je op tijd aan te melden voor een
opleiding bij Windesheim, bij voorkeur voor 1 mei

2017. Dan is er voldoende tijd om de Studiekeuzecheck
te doen. En zo heeft uw kind ook de tijd om zich te

heroriënteren, als blijkt dat een andere opleiding toch
beter bij hem of haar past. Op Windesheim moet men
zich uiterlijk 15 augustus 2017 aanmelden. Let op,

voor sommige opleidingen gelden andere aanmeld
data, namelijk:

Aanmelden vóór 15 januari 2017
(numerus fixus opleidingen)
• Journalistiek

•P
 sychomotorische Therapie en Bewegingsagogie
Aanmelden vóór 1 maart 2017

• L erarenopleiding Lichamelijke Opvoeding

• S portkunde (voorheen Sport en Bewegen)
Aanmelden vóór 1 mei 2017

• Verpleegkunde Windesheim Zwolle

Kosten
Collegegeld

Wie gaat studeren betaalt elk jaar collegegeld. Het

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stelt
jaarlijks de hoogte van het wettelijk collegegeld vast.

De meeste studenten betalen het wettelijk collegegeld
(het reguliere tarief). Voor het studiejaar 2016-2017 is

dat € 1.984,-. De hoogte van het collegegeld voor het
studiejaar 2017-2018 wordt in het voorjaar van 2017
bekend gemaakt op onze website.

De Studiekeuzecheck wordt afgerond met een advies.

Overige kosten

uw kind dit advies hebt gekregen.

kosten voor boeken, studiemateriaal, excursies en

Definitieve inschrijving bij de opleiding kan pas nadat

Meer informatie vindt u op

www.windesheim.nl/studiekeuzecheck

Naast het collegegeld moet u rekening houden met
bedrijfsbezoeken.
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Meer informatie over

het studiekeuzeproces

vindt u op

www.windesheim.nl/
studiekiezen
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HOE HELPT U UW KIND EEN
STUDIE KIEZEN?

• Wat voor hogeschool past het beste? Elke hoge-

Stap voor stap: het zoekproces

begeleiding? Voelt uw kind zich meer thuis in een

Het zoekproces naar de juiste studie verloopt stap

voor stap en op verschillende manieren. Onze formule
voor het kiezen van een studie? Ontdek, verzamel en

check. Dat klinkt gemakkelijk, maar het kost tijd om te
ontdekken wat het talent en de passie van uw kind is
en welke studie daar echt bij past.

Hoe kunt u ondersteunen in
het keuzeproces?
Uit onderzoek onder eerstejaars studenten op

Windesheim blijkt dat ouders door bijna 93% van de

studenten is geraadpleegd en hiervan geeft 79% aan
dat ouders invloed hebben gehad op de studiekeuze.
U bent dus belangrijk. Hoe kunt u uw kind onder

steunen bij het zoeken naar een passende studie?
Een aantal concrete tips:

• Praat over de studiekeuze en luister naar vragen
en twijfels óf juist antwoorden die uw kind heeft.
Bespreek met uw kind zijn eigenschappen, sterke

en zwakke punten, interesses, hobby’s en activiteiten
en zoek samen naar aanknopingspunten voor een
beroep en opleiding.

• Help met structureren van de informatie.

Bekijk welke studies er zijn en maak samen een

overzicht van interessante studies en beroepen. De

sites www.hbobachelors.nl, www.studiekeuze123.nl
en www.tkmst.nl kunnen uw kind hierbij helpen.

uw kind behoefte aan veel persoonlijke aandacht en
beschermde omgeving of in een ‘grote’ stad? Hoe is
de sfeer tijdens een open dag? Onderzoek wat voor
hogeschool het beste bij uw kind past.

• Bezoek open dagen. Op open dagen kan uw kind in
contact komen met de opleidingen en sfeer proeven.
U bent bij Windesheim van harte welkom op:

- Vrijdag 11 november 2016 van 13.00 - 21.00 uur
- Vrijdag 27 januari 2017 van 13.00 - 19.00 uur
- Vrijdag 7 april 2017 van 13.00 - 19.00 uur
Kijk voor meer informatie op

www.windesheim.nl/opendag

• Laat uw kind een dag meelopen. Zit uw kind in het

eindexamenjaar en heeft het inmiddels een open dag
bezocht? Dan kan uw kind een dagje meelopen.

Tijdens een meeloopdag ervaart uw kind hoe het is
om te studeren aan een hogeschool. Een meeloopdag verschilt per opleiding. Het varieert van het

volgen van colleges, praten met docenten, mee

lopen met een student tot aan het maken van een
opdracht. Kijk voor informatie en aanmelden op
www.windesheim.nl/meelopen

Fase

Doel

Ontdek

Interesses en talenten van

Verzamel

Vanuit kwaliteiten en

Werk toe naar een top 5 van studies die het meest
wat de voor- en nadelen zijn.

keuzetest. Praat vervolgens samen over de uitkomst
en bespreek opvallende verschillen en overeen
komsten. U kunt een studiekeuzetekst doen op

interesses op zoek naar
passen bij uw kind

Check

Een studie kiezen

Fase

Wat te doen?

Ontdek

Een duidelijk zelfbeeld

www.windesheim.icares.com

• Vraag een oriëntatiemagazine of opleidings

uw kind ontdekken

beroepen en studies die

aanspreken. Zet voor deze opleidingen op een rij
• Maak onafhankelijk van elkaar een studie
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school heeft zijn eigen, unieke eigenschappen. Heeft

krijgen als basis voor een
goede keuze

Hulp bij studiekeuze vanuit
Windesheim
StudySafe – online een profiel samenstellen

Alles wat uw kind ontdekt en verzamelt over zichzelf,
de toekomstige studie en beroep legt hij gemakkelijk
vast in het online studiekeuzeprofiel StudySafe. Een
soort digitale ‘kluis’ waarin veilig alle verzamel-

de informatie staat. Daarnaast zit er een handig

stappenplan in. Het toont veel tools om uw kind te
laten oriënteren op een studie. Hiermee houdt uw

kind gemakkelijk het overzicht. En met een druk op de
knop heeft hij alle verzamelde informatie zo omgezet
in een persoonlijk profiel. Makkelijk als u dit samen

wilt bespreken. Of wanneer uw kind dit wil delen met
vrienden, docent of decaan.

brochure aan en lees alles over de inhoud van

Verzamel

Lijst opstellen van passende

docenten. Aanvragen kan via

Check

De mogelijke opleidingen

StudyBuddy

afwegingen maken

die net zelf in het studiekeuzeschuitje heeft gezeten?

opleidingen ervaringsverhalen van studenten en
www.windesheim.nl/brochures.

• Stimuleer uw kind om te praten met iemand die

werkt in het vak of beroep waarin uw kind geïnte
resseerd is. Denk bijvoorbeeld aan familie, vrienden
of buren.

studies en beroepen
verder bekijken en

Meer weten? Kijk op www.windesheim.nl/studysafe

Heeft uw kind behoefte aan tips en trucs van iemand

Dan kan een StudyBuddy hem helpen zoeken naar de

allerleukste opleiding die echt bij hem past. Met zo’n

eigen StudyBuddy staat uw kind er dus niet alleen voor.
Aanmelden kan via www.windesheim.nl/studybuddy

Studiekeuzetraining

Loopt uw kind vast in de zoektocht naar een hbo-

opleiding? De studie- en loopbaancoaches van het

Studiesuccescentrum van Windesheim kunnen helpen
bij het maken van een studiekeuze. Het gaat daarbij
om een onafhankelijke studiekeuze; dus niet alleen
gericht op de studies van Windesheim. Er wordt

gestart met gratis en vrijblijvend oriënterend gesprek.
Tijdens dat gesprek bekijken we of een studiekeuze

traject nodig is en in welke vorm. Mocht uw kind meer

hulp willen dan bieden wij een individueel coachtraject
of een tweedaagse studiekeuzetraining. Aan beide
trajecten zijn kosten verbonden.

Voor meer informatie of het maken
van een afspraak, kijkt u op

www.windesheim.nl/studiesuccescentrum
Nieuwsbrief StudiEnieuws

In onze nieuwsbrief voor jongeren geven we de meest
actuele tips die kunnen helpen bij het maken van een

studiekeuze. We houden scholieren op de hoogte van
de open dagen, meeloopdagen en andere evenementen op Windesheim. Als uw kind aangeeft waarin hij

interesse heeft, dan ontvangt hij ook informatie over
de opleiding(en) van zijn keuze. Aanmelden voor de
nieuwsbrief kan via onze website.
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STUDEREN BIJ WINDESHEIM

Faciliteiten

Over Windesheim

hogeschool mag verwachten zoals een goede internet-

Windesheim is een grote hogeschool met een gezellige
campus, kwalitatief goede opleidingen, intensieve begeleiding en alle mogelijke faciliteiten die een student

nodig heeft. We helpen studenten om hun talent vorm
te geven en te vertalen naar een beroep waarin zij op

hun plaats zijn. Docenten zijn persoonlijk betrokken bij
hun studenten.

Identiteit
Windesheim kiest en handelt vanuit zijn identiteit.

Deze vindt haar oorsprong in de christelijke godsdienst
en cultuur. In de praktijk betekent dit dat we respect
hebben voor elkaar en voor elkaars mening en dat

Windesheim een hogeschool is die bewust en actief in

We hebben alle faciliteiten die je van een moderne

verbinding, copyshop en diverse restaurants. Overal op
de Campus is gratis Wi-Fi. In het centrale mediacen-

trum zijn boeken, tijdschriften en online databanken

te vinden. En studenten kunnen daar terecht voor alles
wat met beeld en geluid te maken heeft. De sport-

faciliteiten zijn zeer uitgebreid en aantrekkelijk voor

iedereen die van bewegen houdt. Tegen scherpe tarieven kunnen studenten zich bij On Campus uitleven op

de grasvelden, zalen, klimwanden, in de fitnessruimte,
zwembad en nog veel meer. Alles bij elkaar vormen

de gebouwen en faciliteiten een gezellig dorp, waarin
elke opleiding een eigen plek heeft.

Windesheim Flevoland

de maatschappij staat.

Sinds vijf jaar hebben we een tweede, goed bereikbare

Tevreden studenten

Flevoland. Persoonlijk, praktijkgericht en dichtbij zijn de

Volgens de Keuzegids Hoger Onderwijs behoort

Windesheim tot de top van hogescholen in Nederland,

we stond in 2016 op de 2e plaats! En in Elseviers ‘beste
studies 2016’ behaalden we de 3e plek! Jaarlijks wordt
de tevredenheid van studenten onderzocht door de

Nationale Studenten Enquête (NSE). Ruim vier op de

vijf Windesheimstudenten is tevreden over zijn studie.

Ook geven ze op alle fronten onze docenten een waardering die ver boven het landelijk gemiddelde ligt.

vestiging in het centrum van Almere: Windesheim

drie kernbegrippen die horen bij Windesheim Flevoland.
De hogeschool heeft opleidingen op het gebied van

Business, Management & Recht, Techniek & ICT, Welzijn
& Gezondheid en Onderwijs. Kiezen voor een opleiding

aan Windesheim Flevoland betekent kiezen voor betrokken docenten die persoonlijke begeleiding bieden.
Kijk op www.windesheimflevoland.nl
voor meer informatie

