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CHECK ! 
Mag ik me voorstellen? Mijn naam is A.S. Student. Volgend studiejaar ga ik naar het hbo, naar 
een opleiding met zowel een Ad als een Bachelor. Welke opleiding en welke hogeschool, dat zijn 
zaken die ik al keurig op het jeugdige netvlies heb gegrift. Maar laten we het vervolgens eens 
hebben over de studiekeuzecheck. Ik heb begrepen dat ik me in ieder geval voor 1 mei ergens 
moet hebben ingeschreven. Dat wil zeggen bij DUO hebben gemeld dat ik wil gaan studeren. 
Echt inschrijven kan natuurlijk pas als ik m’n havo-diploma heb, maar goed, klein fluitje bier. 
Dat laten registreren bij DUO levert mij met het recht op om aan studiekeuzeactiviteiten, onder de 
naam ‘studiekeuzecheck’, mee te doen. Dat recht is in de wet opgenomen om ervoor te zorgen 
dat mijn medeleerlingen zich bewust gaan worden van hetgeen ze allemaal te wachten staat bij 
een hogeschool. Dat klopt toch, zoals ik dat hier beweer? 
Check! 
Ik heb even gekeken op de website van de hogeschool die ik in gedachten heb. Dat leverde het 
inzicht op dat mijn recht is vertaald naar een pakket aan activiteiten in de maanden na 1 mei – al 
zie ik er ook wel een paar in de maanden daarvoor. Ik moet me wel houden aan het SKC-pakket 
zoals dat er ligt. Echter, deze hogeschool heeft voor mijn opleiding gemeend dat mijn recht op het 
doorlopen van de SKC wordt omgezet in een plicht als ik me voor 1 mei bij die hogeschool en 
opleiding heb aangemeld via DUO. Bovendien kan mij de toelating worden geweigerd als ik zon-
der geldige redenen niet bij de SKC-activiteiten kom opdagen. Het is mij niet geheel duidelijk wat 
ongeldige redenen zijn, maar goed, een idee heb ik wel, de website raadplegend. Dat klopt toch? 
Check! 
Overigens heeft mijn vriendin haar vwo-oog laten vallen op een studie bij een universiteit. Een 
opleiding die kennelijk heeft ervaren dat instromers flink onder het vergrootglas moeten worden 
gelegd en wel zo snel mogelijk. Het zal wel zo zijn dat vwo’ers die geen open dag hebben be-
zocht en zich na 1 juli aanmelden, in statistische zin relatief veel eerder uitvallen. Want op de 
website staat: je moet je voor 1 mei bij die opleiding aanmelden en ze bieden de SKC maar een 
keer aan, met activiteiten in de maand mei. Doe je dat niet, helaas het haasje, het toelatingsrecht 
komt te vervallen. Echter, mijn oude broer studeert Rechten (ja, met een R) en studeert af op 
deze nieuwe regeling. En die beweert dat een dergelijke rigide opstelling van een onderwijsinstel-
ling volledig in strijd is met de wet. Dat klopt toch, wat hij zegt? 
Check! 
De broer van mijn vriendin heeft mij vorige week een simpele doch effectieve handelwijze aan de 
hand gedaan (daar zijn ze toch voor, die slimme broers die je er gratis bij krijgt?). Hij weet dat ik 
allang weet welke opleiding ik wil gaan doen, aan welke hogeschool, dat ik achteloos het examen 
haal en direct daarna een flink aantal maanden naar het buitenland ga (met dank aan mijn 
ouders, die je dan weer niet gratis aan je vriendenkring kunt toevoegen). Dus hij denkt dat ik 
moet voorkomen dat ik niet mag komen omdat de SKC verplicht is gesteld en op vakantie gaan 
niet echt als geldige reden wordt gezien. Hij stelt voor dat ik me bij een andere hogeschool in de 
buurt voor een willekeurige opleiding aldaar bij DUO aanmeldt, wel voor 1 mei natuurlijk. Vervol-
gens kan ik me uitgerust en gebruind ergens rond 15 augustus laten overschrijven in DUO naar 
de door mij gewenste opleiding en hogeschool. Uiteraard kom ik wel te weten wat de studiegids 
zegt, wat de boekenlijst inhoudt en wanneer de introductieweek is. 
En ja, als de hogeschool na 15 augustus nog een verplichte SKC aanbiedt, ben ik volledig bereid 
gemotiveerd aanwezig te zijn bij van alles wat daaronder valt. Een alsnog negatief advies kan me 
dan niet meer deren. Dat klopt toch? 
Check! 
Wat wel jammer is dat ik me dan niet mijn SKC kan richten op de mogelijkheden die een Ad of 
een Bachelor bieden, als ze daaraan in die activiteiten aandacht schenken. Maar een buurjongen 
doet de Ad al, dus ik kan wel bij hem terecht, voor een gratis, eerlijk, dof en transparant advies… 


