
Zoeken op internet (hoger onderwijs) 

Op internet is enorm veel informatie te vinden over studies en beroepen. Op de onderstaande websites is de 

informatie wat overzichtelijker bij elkaar gebracht. Door op de afbeeldingen te klikken, kom je op de betreffende 

website. 

Algemene websites om te zoeken 

 

 
Algemene website om informatie te zoeken over hbo en wo (universiteit) 

 
Algemene website om je te oriënteren op mbo, hbo en wo 

 
Als je wil zoeken naar mbo-opleidingen 

 

Websites met informatie in een bepaalde richting 

 

 
Over opleidingen in de natuurwetenschappen (oftewel Applied Sciences) 

 
Ontdek opleidingen binnen de techniek en bèta  

 Website over de sectoren zorg, welzijn en sport 

 
Geïnteresseerd in geneeskunde? Hier vind je een overzicht van alle medische 

specialismen 

 
Over het beroep van accountant en de weg er naar toe 

 
Informatie over de (voorbereiding op de) toelatingstoetsen van de pabo 

 
Als je interesse hebt in talen en culturen 

 

Informatie over opleidingen en beroepen die te maken hebben met 

aardrijkskunde / milieu, ed. 

 
 Over de vliegopleiding bij de KLM 

 
Alles over hoe je luchtverkeersleider kunt worden 

  
Hoe kun je bij de politie komen? En ben jij hiervoor geschikt? 

 

Website over de mogelijke beroepen en opleidingen bij de verschillende  

onderdelen van Defensie (Marine, Luchtmacht, Marechaussee en de 

Landmacht) 

 

Nog even niet studeren en een jaartje wat anders? 

 

  

Informatie over een tussenjaar of studeren / stage / werken in het 

buitenland 

 Idem 

 

  

https://www.studiekeuze123.nl/
http://www.tkmst.nl
https://www.proef.info/
https://exactwatjezoekt.nl/
https://www.youchooz.nl/
https://www.knmg.nl/opleiding-herregistratie-carriere/geneeskundestudie/beroepskeuze/beroepskeuze.htm
https://www.accountantworden.nl/
https://www.goedvoorbereidnaardepabo.nl/
https://whttps:/talenstudievoorjou.nl/opleidingenzoeker/
https://www.gogeo.nl/
https://pilootworden.nl/
https://www.lvnl.nl/werken-bij-lvnl/luchtverkeersleider-worden
https://kombijde.politie.nl/
https://werkenbijdefensie.nl/
https://www.wilweg.nl/
https://www.tussenjaarkenniscentrum.nl/


Alles over geldzaken rondom studeren 

 

  
Alle informatie over het aanvragen van studiefinanciering, OV-kaart, ed. 

 Wat komt er allemaal bij kijken als je een studie gaat kiezen? 

 
Wat kost studeren eigenlijk? Hou houd je grip op je geld? 

 

Interessetests  

Een snelle manier om een idee te krijgen van welke studies er zijn en welke bij je passen, is door het maken van 

een interessetest op internet. Verwacht geen wonderen van zo’n test. Er komt niet een kant-en-klaar antwoord 

uit, maar het brengt je hopelijk wel op ideeën. Bespreek de uitslag ook met je ouders, vrienden, decaan of 

mentor. Al pratende kom je misschien nog weer op wat goede ideeën.  

 
Ga aan de slag met je eigen stappenplan in Qompas. Vraag de decaan naar de 
inlogcodes. 

 
Interessetest van NOA (goedkoop) 

 
Allerlei tests bij elkaar (sommige tests moet je voor betalen) 

  
Beroepskeuzetest: wat voor type ben jij? 

 Beroepenzoeker: Kijk welke beroepen bij jouw hoogst scorende types passen 

  
Persoonlijkheidstest: wat voor werk past er bij jouw eigenschappen? 

 
Competentietest: hoe scoor jij op de 6 belangrijkste werkcompetenties? 

  
Studiekeuzetest Icares 

 Hoe ver ben jij in je keuzeproces? 

 

Informatie over toelatingseisen / numerus fixus / decentrale selectie / aanmelden 

 
Wettelijke toelatingseisen voor hbo-opleidingen 

 
Wettelijke toelatingseisen voor universitaire opleidingen 

 Alle informatie over numerus fixus-studies en decentrale selectie 

 
Als je niet voldoet aan de wettelijke toelatingseisen, dan kun je hier aanvullende 
certificaten behalen 

 
Soortgelijk instituut als hierboven 

 
De officiële website om je aan te melden voor een opleiding in het hoger 
onderwijs 

 

https://duo.nl/particulier/
http://www.startstuderen.nl
https://www.nibud.nl/consumenten/levenssituaties/studeren-levenssituaties/
https://studiekeuze.qompas.nl/
https://www.noa-online.net/LandingPage.aspx?CompanyId=1231&ProjectId=4388
https://www.123test.nl/alle-tests/
https://www.jobpersonality.com/beroepskeuzetest
https://www.jobpersonality.com/beroepenzoeker
https://www.jobpersonality.com/big-five-persoonlijkheidstest
https://www.jobpersonality.com/competentietest
https://icares.com/
https://www.noa-online.net/LandingPage.aspx?CompanyId=1395&ProjectId=7204
https://wetten.overheid.nl/BWBR0035059/2019-09-01#BijlageB
https://wetten.overheid.nl/BWBR0035059/2019-09-01#BijlageA
https://www.studiekeuze123.nl/selectie
https://www.boswell-beta.nl/
https://www.wismon.nl/
https://www.studielink.nl/

