
Vragen en antwoorden over corona en loopbaanoriëntatie (LOB). 
Alle coronaperikelen roepen veel vragen op, zeker ook als het gaat 

over de studiekeuze en aanmelding voor de vervolgopleiding. 
Hieronder een aantal vragen & antwoorden op een rijtje voor 

leerlingen (en ouders) die vragen hebben hierover.  
 
Help, corona legt alles plat. Moet ik nu stoppen met mijn studiekeuzeoriëntatie? 
Nee, natuurlijk niet! Online zijn er heel wat mogelijkheden om meer te weten te komen over 
studies en opleidingsinstituten. Denk dan bijvoorbeeld aan de info van Studiekeuze123, online 
proefstuderen of het bekijken van een MOOC (massive online open course). In het artikel 
hieronder vind je links naar deze online studiekeuzehulpen. Dit alles maakt het persoonlijk 
bezoeken van een onderwijsinstelling niet overbodig. Maar een studiekiezer kan toch een flinke 
stap verder komen met studiekeuze. Artikel met handige tips: 
https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/studiekeuze-maken-online-het-kan-wel-niet/ 

 
Blijven de aanmelddeadlines voor vervolgopleidingen gewoon staan? 
Voor het mbo geldt: de aanmelddatum voor een mbo-opleiding wordt een maand uitgesteld naar 
1 mei: dit staat op de website van Rijksoverheid. 
Voor het hbo geldt: de aanmelddatum voor een hbo-opleiding wordt ook een maand uitgesteld 
naar 1 juni. 

 
Hoe zit het met de uitslag van de selectieprocedure van numerus fixusopleidingen? 
De deadline voor de afronding van de selectieprocedures wordt opgeschoven van 15 april naar 

uiterlijk 15 juni. De deelnemers ontvangen hun uitslag (rangnummer) via Studielink. Meer 

informatie over numerus fixusopleidingen vind je bij: https://www.studiekeuze123.nl/selectie 

TU/eindhoven: “Zodra wij duidelijkheid hebben van Studielink, zullen we alle betrokken 
afdelingen bij TUe informeren over de deadlines van decentrale selectie. Hoogstwaarschijnlijk 
zullen wij 15 april handhaven als deadline datum en communicatie van rangnummers aan 
kandidaten dus ook vanaf 15 april. 
 

Er komt ook van ESA (dienst Onderwijs en Studentenzaken (ESA) centraal nog een aanpassing in het 

beleid met betrekking tot Studiekeuzecheck aangezien de deadline voor inschrijven verplaatst is 
van 1 mei naar 1 juni. Afzender:ESA Enrollment Office.” 
  

 

 
De open dag/meeloopdag die ik wilde bezoeken gaat niet door. Wat nu? 
Veel open dagen en meeloopdagen gaan in verband met de coronamaatregelen helaas niet 
door. De meeste meeloopdagen worden wel verzet, maar in de tussentijd kun je zeker ook aan de 
slag!  
Verschillende hogescholen en universiteiten bieden daarom de mogelijkheid om te chatten met 
studenten of zoeken naar alternatieven voor hun open dagen, bijvoorbeeld een online open 
dag.  

 Fontys Hogescholen biedt voor een aantal opleidingen de online sneak preview aan. 
Fontys is op dit moment bezig met het bouwen van een site waarop ze studiekiezers in 
coronatijden proberen op weg te helpen. 

 TU/e: studiekiezers kunnen terecht met hun vragen via het WhatsApp-nummer 06-
41683406. Leerlingen die zich hebben aangemeld voor een opleiding bij de TU/e worden 
gemaild over de toelating/studiekeuzecheck. 

 Het Koning Willem 1 College zit met een heel team studieadviseurs klaar om jouw vragen 

te beantwoorden. Neem contact op voor telefonisch studieadvies: 
https://www.kw1c.nl/telefonisch-studieadvies  

 Saxion: https://www.intosaxion.nl/nl/.  
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 Universiteit van Utrecht: Studievoorlichting via WhatsApp: 0641634378 en via 
Unibuddy: https://www.uu.nl/bachelors/algemene-informatie/informatie-voor-
nederlandse-studenten/kennismaken/chat-met-onze-studenten 

 Leiden Universiteit: https://leiden.studiekeuzeplein.nl/ (Voor WO opleidingen) 

 De hogeschool Leiden werkt aan een alternatief voor de opendag. Lees meer 
op: https://www.hsleiden.nl/opleiden/bacheloropleidingen/open-dagen 

 
Ik had de loopbaancoach nodig voor mijn aanmelding (bijvoorbeeld voor het mbo of voor 
cijferlijsten of je plusdocument), maar nu is de school gesloten. Wat moet ik doen? 
De loopbaancoach is gewoon nog bereikbaar voor vragen en ook voor gesprekken, via Microsoft 

Teams. Stuur een mailtje naar: loopbaancentrum@drknippenbergcollege.nl  om je vraag te 

stellen, hulp te krijgen en/of een gesprek in te plannen. 

 
Mijn intake/studiekeuzecheck voor mijn vervolgopleiding moet nog plaatsvinden, maar gaat nu 
niet door. Hoe nu verder? 
Neem contact op met de betreffende opleiding. Dat regelt iedere mbo-, hbo- en wo-instelling op 
een andere manier. Op sommige scholen worden de gesprekken uitgesteld en op sommige scholen 
worden de gesprekken via Skype of een ander medium gevoerd. 

 
Waar kon ik alle informatie ook weer vinden m.b.t. aanmelden en studiefinanciering? 

 Aanmelden voor HBO/universiteit kan via www.studielink.nl.  

 In het hoger onderwijs is er voor aanmelden een DigiD nodig: www.digid.nl. Vraag er een 
aan met sms-functie. Die heb je nodig voor aanvragen studiefinanciering. 

 Aanmelden voor mbo loopt via Intergrip (havoleerlingen: neem contact op met de 
loopbaancoach): www.intergrip.nl 

 Studiefinanciering aanvragen gaat via www.duo.nl  
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