
E
en studiepunt is een rekeneenheid.
Een studiepunt betekent: voor deze
opdracht heb je 28 uur gewerkt. Een
studiejaar betekent 60×28 uur 
werken. Je krijgt dan 60 punten.

Duurt de opleiding drie jaar, zoals een univer-
sitaire bacheloropleiding, dan moet je dus
3×60 studiepunten halen, 180  in totaal. Het
betekent ook 180×28 uur werken. Duurt een
opleiding vier jaar, zoals een hbo bachelor, dan
moet je in totaal 4×60 punten halen. Om een
opleiding af te sluiten moet je alle studie-
punten gehaald hebben.

Cijfers
Op het hbo en de universiteit krijg je ook 
cijfers. Net als op de middelbare school moet
je daarvoor een opdracht doen. Doe je die 
opdracht voldoende, dan krijg je daarvoor een
cijfer. Is dat cijfer voldoende, dan krijg je je
studiepunten. 

Hoeveel?
Moest je veel doen om de opdracht te doen,
bijvoorbeeld 280 uur werken, dan krijg je ook
veel studiepunten. In dit geval dus 10. Was het
een kleine opdracht waarvoor je anderhalve
week moest werken, zeg maar 56 uur, dan krijg
je 2 studiepunten (2×28 uur werken).

Verdienen
Je kunt op verschillende manieren een studie-
punt verdienen. Dat kan met zelfstudie, met
een groepsopdracht, een stage of college vol-
gen en tentamen doen. De opleiding bepaalt
hoe de studiepunten kunnen worden gehaald.
In het begin heb je niet zoveel keuzevrijheid.
Maar later kun je als student steeds meer zelf
kiezen hoe je een studiepunt verdient.

Kijk voor meer info over je studiekeuze en
het studentenleven op op studiekeuzekind.nl
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Was het een opdracht
waarvoor je 56 uur
moest werken, dan krijg
je twee studiepunten

Studiepunten:
zo zit dat

Tips voor ouders

S tudiekeuzeadviseur Maessen
pleit vooral voor een 
ontspannen benadering van

je studiekeuze. ,,Laat los dat je een
baan kiest voor het leven. Dat is 

allang niet meer zo. Waar
ben je nieuwsgierig
naar? Waar word je
blij van? Dat zijn de
dingen die je sturen
naar een juiste
keuze.’’ 
Maessen: ,,Kijk naar

wat je zou willen 
leren, ervaren, ontdek-
ken en toevoegen. Ga voor
een studie die past bij wie jij bent.
Kijk dus niet alleen naar alle moge-

lijkheden maar vooral ook
naar jezelf, naar wie jij 
werkelijk bent.’’ 

En over sturen 
gesproken: het wordt
jouw keuze, niet die
van je ouders. Maar
ouders kunnen je wel
degelijk een duwtje in

de goede richting 
geven.  �

Bezoek je de Studiekeuzebeurs
samen met je ouder(s)? Top! 
Dat betekent dat ze betrokken
zijn én ze kunnen je helpen 
bij je keuze, vertelt studiekeuze-
adviseur Erik Maessenvan 
SOIAM coaching. 

Tip 2
Bezoek samen met je kind
 meerdere open dagen van
 opleidingen. Pas dan kun je 

goed gaan vergelijken. Zelfs al
 hebben opleidingen misschien
 dezelfde naam, de inhoud en de 

manier van lesgeven kan 
heel erg verschillen.

Praat met je kind: waar
ligt zijn/haar hart?

Tip 1

Tip 3
Stimuleer je kind interviews te
houden met oma, de buurvrouw,
leraar of sporttrainer. Uit hun 
antwoorden kun je al afleiden

waar je kind goed in is. 

Tip 4
Beschouw het ‘zelfonderzoek’
als een soort ‘handleiding’ van
je kind en laat het daarmee naar
open dagen en beurzen gaan. Tip 5

Maak geen keuze voor 
je kind, stuur niet te 
veel in een richting. 

En let niet op 
‘baan garanties’: een 
baan voor het leven 

bestaat niet.

Help je kind!

soiam.nl 

Oké, je gaat dus studeren. Maar
hoe werkt dat met die studie -
punten? Hermien Miltenburg
(oudervoorlichter Wageningen
University & Research) legt uit.


