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Informatie voor ouders of
verzorgers van studiekiezers

Introductie 
Als ouder heeft u een belangrijke rol bij de studiekeuze van 
uw kind. Daarom vindt u in deze flyer praktische informatie 
en tips wanneer uw kind gaat studeren. In het algemeen is 
het belangrijk dat u uw zoon of dochter ondersteunt bij het 
houden van overzicht en aanmoedigt om actief aan de slag 
te gaan. U coacht, maar laat de beslissing aan uw kind. Een 
informatieavond op school of een gesprek met de decaan zijn 
vaak verhelderend. Ook het bezoeken van onderwijsbeurzen 
en vooral voorlichtingsdagen geven een goed beeld van de 
vervolgopleiding en de nieuwe onderwijsinstelling. Dit maakt 
de keuze voor uw kind een stuk minder abstract. Uiteraard 
bent u zelf ook van harte welkom op onze campus tijdens 
voorlichtingsactiviteiten als open dagen en ouderavonden. 
Kijk voor meer informatie over deze en andere activiteiten op 
www.ru.nl/ouders.

Mogelijkheden en tips 
1.  Ga mee naar een Open Dag 
2.  Maak samen een studiekeuzetest 
3.  Maak een overzichtsschema van de belangrijkste       
 selectiecriteria voor uw kind
4.  Gebruik uw netwerk om informatie te verkrijgen
5.  Praat in een informele setting met uw kind, tenslotte 
 kent u hem/haar het beste! 
6.  Luisteren, samenvatten, doorvragen
7.  Stel interessevragen (bijv. ‘Waar ben jij altijd al goed  
 in geweest?’, ‘Waar word je blij van?’) 

Carola Groenen
Moeder van Fé

“De vervolgstudie na de 
middelbare school is een 
belangrijke stap voor onze 
kinderen. De juiste studie 
vinden, op een voor hen 
goede plek, vraagt dan ook 
om een goede oriëntatie 
vooraf. We waren blij met de 
mogelijkheden hierin van de 
Radboud Universiteit; Open 
dagen, Meeloopdagen en 
een Proefstudeerdag. Door 
deze Proefstudeerdag is 
onze dochter zelfs van gedachte veranderd. Door de colleges 
te ervaren, maar ook door intensief op te trekken en daarmee 
verhalen te horen van de begeleidende studenten, wist ze nog 
beter wat ze wilde en kon verwachten. En nu ervaart ze dat 
de verwachtingen goed overeenkomen met de realiteit. Als 
moeder was ik blij met een tip die we op de Open Dag van een 
studente kregen, om ook je ouders bij de keuze te betrekken. Iets 
wat jongeren van deze leeftijd niet altijd willen horen. Daarbij 
vond ik het als ouder ook leuk en boeiend om samen naar de 
juiste vervolgstudie te zoeken en heb ik een beter beeld van wat 
ze nu doet. Ik zou dat dan ook iedere andere ouder adviseren.”
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Daarom Radboud Universiteit 
Het onderwijs aan de Radboud Universiteit is persoonlijk, 
kleinschalig en intensief. Als eerstejaarsstudent heeft 
uw kind minimaal 15 tot 20 lesuren per week. Zo raken 
studenten snel thuis op de campus en in de studie. 
Studenten volgen hoor- en werkcolleges, en maken kennis 
met studentactiverend onderwijs. In kleine groepen werken 
zij aan praktijkgeoriënteerde opdrachten, zodat zij actief 
met de studiestof en medestudenten bezig zijn. De nauwe 
samenwerking en persoonlijke benadering van onze betrokken 
docenten wordt zeer gewaardeerd door onze studenten. 
Net als de goede, inspirerende sfeer die op de Nijmeegse 
universiteit heerst.

Bachelor- en masteropleidingen 
Studenten volgen aan de Nederlandse universiteiten 
twee soorten opleidingen: de bachelor en de master. Een 
bacheloropleiding sluit aan op het eindexamen vwo en duurt 
drie jaar. Na het afronden van de bacheloropleiding ontvangt 
uw zoon of dochter de titel Bachelor of Science (BSc.). Daarna 
kunnen studenten kiezen om (tijdelijk) te gaan werken of om 
direct door te stromen naar een masteropleiding die aansluit 
op de betreffende bacheloropleiding. Na het afronden van de 
masteropleiding ontvangt uw zoon of dochter de titel Master 
of Science (MSc.).

Wat kost studeren? 
Voorheen had elke student recht op studiefinanciering. De 
overheid heeft echter de basisbeurs per 1 september 2015 
afgeschaft. Met de afschaffing van de studiefinanciering, 
heeft de overheid het ‘Studievoorschot’ geïntroduceerd. 
Tegen gunstige voorwaarden kan uw kind nu maandelijks geld 
lenen om je opleiding te bekostigen. Op de website van DUO 
(www.duo.nl) vindt u hierover meer informatie.

www.ru.nl/ouders

Daarnaast heeft het merendeel van de studenten een 
bijbaantje naast hun studie. De Radboud Universiteit beschikt 
zelf ook over een uitzendbureau, Campus Detachering
(www.ru.nl/studentenbanen) waar studenten zich kunnen 
inschrijven voor een bijbaan op de campus. 

Toekomstperspectief 
Met een diploma van de Radboud Universiteit is het 
arbeidsmarktperspectief gunstig. Uit onderzoek blijkt dat 
het percentage afgestudeerden (alumni) dat een jaar na 
afstuderen een betaalde baan op niveau heeft, in Nijmegen 
structureel hoger ligt dan het landelijke gemiddelde van de 
brede universiteiten. Tijdens de studie worden studenten 
dan ook geholpen bij de voorbereiding op een toekomstige 
loopbaan. 

Inschrijven? 
De uiterlijke aanmelddatum voor een bacheloropleiding is 1 
mei. Mocht uw kind zich willen aanmelden voor een studie, 
volg dan het onderstaande stappenplan. 

Stap 1: check de toelatingseisen
Stap 2: doe een verzoek tot inschrijving via Studielink.nl
Stap 3: betaal het collegegeld
Stap 4: upload een pasfoto voor je studentenkaart
Stap 5: ontvang je bewijs van inschrijving.

Meer informatie
Voor verdere vragen of opmerkingen kunt u altijd contact 
opnemen met voorlichting@fm.ru.nl of een kijkje nemen op 
de website (www.ru.nl/ouders).


