Studieoriëntatie
2016-2017

Hoe ver ben jij met
je studiekeuze?
Indien je nog niet tot een studiekeuze bent
gekomen, moet je de komende maanden
aan de slag met oriëntatie.

Uitzoeken wat je leuk vindt
 Doe een oriëntatiemeter
www.studiekeuze123.nl/oriëntatiemeter
 Maak een interessetest
www.studiekeuze123.nl/interessetest
 Maak een lijst van dingen waar je goed in bent en
wat je leuk vindt
 Maak een afspraak met de decaan om over je
studiekeuze te praten
 Vraag advies aan ouders en vrienden
 Interview iemand met een beroep of studie die je
interessant lijkt

In de komende drie maanden
 Juiste informatie over studies inwinnen via Studiegids
en/of internetsites van de verschillende
onderwijsinstellingen.
 Bepaling land en stad van studie. Ook hierover de
juiste informatie inwinnen om te komen tot
verantwoorde keuzes!
 Afronden studiekeuze
 Opgeven bij een kamerbureau (Ned.)
 Voor USA / CANADA/ PANAMA afspraak maken met
juf HZ

Aanmelden voor een studie
Nederland
 Voor studies met decentrale selectie is er een
deadline voor aanmelding: 15 januari.
 Voor alle andere studies geldt 1 mei als
deadline
 Aanmelden op www.studielink.nl
 Studiekeuzecheck is verplicht voor alle studies
 Skypegesprek is afhankelijk van de studie /
faculteit
 **Inschrijven studentenhuisvesting: on-line!

Aanmelden voor een studie
USA / CANADA / PANAMA
 Maak asap een afspraak met juf HZ
hz.en@colegioarubano.aw
 SAT : required for admission to universities in the
U.S.A. and for admission to the University of Aruba
SAT : www.collegeboard.org
 TOEFL : required for admission to
colleges/universities in the U.S.A. and Canada. Also
required for programs in English in The Netherlands
and Aruba.
TOEFL: www.toefl.org
Registration closes 6 weeks prior to test date OR
when all seats are taken.

Numerus fixus/decentrale selectie
NEDERLAND
 Voor studies met teveel aanmeldingen geldt een
numerus fixus, een maximum aantal plaatsen.
Om te bepalen wie wordt toegelaten wordt
decentrale selectie gehouden.
 Iedere faculteit bepaalt zelf hoe dat gebeurt.
 Aanwezigheid in NL is verplicht voor de selectie.
Informeer bij jouw school naar de mogelijkheden.
 Meer informatie op www.duo.nl. Voor studies
met decentrale selectie is er een deadline voor
aanmelding: 15 januari. Uitslag: 15 april.

Numerus fixus/decentrale selectie
 Plan A: je eerste keuze is een studie met
decentrale selectie. Je gaat daaraan
deelnemen. Je kunt aan 2 selecties meedoen.
 Plan B: je maakt een ‘tweede keuze’, een
studie zonder selectie, voor het geval plan A
niet lukt. Aanmelden voor 1 mei.
 Plan C: als je eenmaal in NL studeert (studie
plan B), kan je aan decentrale selectie
deelnemen om alsnog plan A te realiseren.
 Bij de meeste studies mag je 3x of 2x
deelnemen, bij enkele slechts 1x.

Studieoriëntatiemomenten
 Woensdag 2 november, op school:
Voorlichtingsavond voor Studies en Beroepen
Meer dan 30 panels, 3 sessies: 7u., 8u. en 9 uur.
 Vrijdag 4 en zaterdag 5 november:
Aruba College Fair in het Renaissance Convention
Center: Universiteiten, Hogescholen, US Colleges,
DUO (Studiefinanciering NL),
Dep. v. Onderwijs (Arubalening)
 Academic Experience: to be rescheduled…

