Handige webadressen
Algemeen:
Keuzegids.nl -> De enige onafhankelijke consumentengids die de kwaliteit van alle opleidingen
beoordeelt en vergelijkt. De schooldecaan heeft een online abonnement op zly.dedecaan.net.
Studiekeuzekind.nl -> blog met artikelen over het kiezen van studies en alles wat er mee
samenhangt, met name bedoeld voor ouders.
iso.nl -> het Interstedelijk Studenten Overleg is de grootste landelijke studentenorganisatie van
Nederland en behartigt de algemene belangen van bijna 700.000 studenten aan universiteiten en
hogescholen. Op de site staan ook veel gestelde vragen mèt antwoorden.
Buitenland/tussenjaar:
Epnuffic.nl/tussenjaar -> startpagina met informatie over een tussenjaar.
Europass.nl -> Nationaal Europass Centrum voert in opdracht van de Europese Commissie een aantal
kosteloze diensten uit op het gebied van werk, onderwijs en mobiliteit. Europass helpt om
opleidingen en diploma’s internationaal vergelijkbaar te maken, je in het buitenland aan anderen
kunt laten zien wat je kunt en wat je geleerd hebt.
Fulbright.nl/programmas/csp.html -> informatie over studeren in de VS als tussenjaar.
Tussenjaarkenniscentrum.nl -> alles over een tussenjaar inclusief workshops om je ouders te
voorzien van de nodige informatie.
Wilweg.nl -> portalsite voor mensen die naar het buitenland willen.
Aanmelden:
Boswell-beta.nl -> instituut dat cursussen verzorgt om deficiënties in bètavakken weg te werken,
voorbereiding op de voortentamens CCVX
Ccvx.nl -> site van gezamenlijke commissies die voortentamens in de bètavakken organiseren
waarmee deficiënties kunnen worden weggewerkt.
Digid.nl -> op deze site kan je je digitale identiteit aanvragen.
Duo.nl -> hier vind je alle informatie over aanmelden, studiefinanciering, studenten OV, afmelden
etc.
Mijnduo.nl -> de plek op de site van DUO waar je alles kunt regelen met betrekking tot
studiefinanciering, studentenreisproduct etc.
Onderwijs.vlaanderen.be/studenten -> informatie over studeren in het hoger onderwijs in
Vlaanderen.
Studielink.nl -> via deze site kun je je aanmelden voor hbo en wo-opleidingen.
Toelatingsexamenartstandarts.be -> alle informatie over het toelatingsexamen voor arts of tandarts
in België. Wie slaagt en gunstig gerangschikt is , mag starten met de opleiding geneeskunde of
tandheelkunde.

Wismon.nl -> instituut dat cursussen verzorgt om deficiënties in bètavakken weg te werken,
voorbereiding op de voortentamens van de CCVX.
Studeren, hoe betaal je dat:
Belastingdienst.nl -> hier regel je o.a. zorgtoeslag en huurtoeslag.
Beursopener.nl -> overzicht van allerlei buitenlandbeurzen, met verschillende zoekfilters
Nibud.nl/consumenten/wat-kost-studeren -> alle financiële zaken waar je als student mee te maken
krijgt, worden hier op een rijtje gezet.
OV-chipkaart.nl -> hier bestel je je ov-chipkaart, nodig om gebruik te kunnen maken van het
studentenreisproduct.
Studie-kosten.nl -> site met hulpmiddelen om leningen en terugbetaaltermijnen te berekenen.
Studeermeteenplan.nl -> alles wat je moet weten voordat je gaat studeren (site van de overheid).
Stoppen, overstappen of doorgaan:
Duo.nl/particulier/opleiding-stoppen-of-wijzigen/index.jsp -> hier vind je informatie als je wilt
stoppen met je studie, van studie wil veranderen en een master gaat doen.
Mijnduo.nl -> de plek op de site van DUO waar je ook moet melden dat je stopt of overstapt of iets
anders gaat doen
Joho.org/nl -> site met informatie die je als jongere ooit nodig zult hebben (inclusief samenvattingen
voor je studie).

