
                                       

 
 

                   Leiden -  Delft  - Den Haag (techniek)   
 

Inleiding   

Na het doorlopen van je basisschool en het 

voortgezet onderwijs is het nu tijd om je 

toekomst definitief te bepalen. Het is niet 

makkelijk. Maar om tegenvallers te 

voorkomen zijn 2 dingen heel belangrijk: 

1) Interesse  en  2) Goede informatie . 

Aanmelding voor een studie 

Studenten die in het studiejaar 2014-2015 aan 

een bachelor opleiding  gaan beginnen, 

moeten zich uiterlijk voor 1 mei 2014 

aanmelden via www.studielink.nl                                                            

MAAR… houd rekening met de deadlines 

van bepaalde studies die te maken hebben met 

loting en decentrale selectie. Voor alle 

duidelijkheid ga naar “ inschrijving en 

toelating”  van de website van je gekozen 

onderwijsinstelling.   (i.d.g. Universiteit 

Leiden, Hogeschool Leiden, TuDelft en de 

Haagse Hogeschool).    

 

Wanneer er sprake is van een instaptoets dan 

ben je zelf verantwoordelijk dit te regelen. 

 

Bij een 21+ toets ( 21 jaar of ouder en niet in 

het bezit van een diploma) kun je na het 

behalen van die toets toegelaten worden aan 

een bachelor opleiding. Houd rekening met de  

data en tref zelf de regeling die ervoor geldt.  

Het maken van die toets kost geld. 

Lees daarvoor de link toelatingsonderzoek   

21 + toets van de Haagse Hogeschool en 

Hogeschool Leiden. 

 

 

 

 

Voor het collegejaar 2014-2015 is er sprake 

van een Studiekeuzecheck op de opleiding. 

Hoe deze activiteit er precies uitziet, is per 

opleiding verschillend. Voor verdere 

informatie ,ga naar de website van de 

onderwijsinstelling.  

Bij onduidelijkheden kun je altijd terecht bij 

je decaan.  

 

 

Zomercursus        

De meeste Universiteiten en nu ook HBO's  

organiseren zomercursussen om de 

achterstand in o.a. in de technische vakken  en 

taal in het propedeusejaar weg te werken.  

Lees meer over via de site van de 

desbetreffende school. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.studielink.nl/


 

 

                       

Huisvesting            

 

Ga tijdig op zoek naar een kamer. De vraag  

van studenten is groot en het aanbod van 

kamers is heel klein. Als mentor kan ik  je 

eventueel met zoeken van kamers helpen.  

Wanneer jezelf met een huisvestingsbureau 

contact hebt opgenomen geef dit aan mij 

door.  

Wanneer je als student getrouwd bent of 

samenwoont en ook kinderen hebt, dan ben je 

zelf verantwoordelijk voor huisvesting en de 

regeling die je moet treffen voor je gezin. 

In Delft en Leiden zijn studentenflats alleen 

te verkrijgen via instemming . Instemming 

betekent dat de unit-genoten 

een”sollicitatiegesprek” houden met de 

studenten die zich hebben ingeschreven op de 

instemmingslijst van hun unit. Indien een 

student wordt goed bevonden dan krijgt hij/zij 

die kamer. 

 

Het is aan te bevelen dat de student in de 

eerste week bij aankomst bij familieleden 

of kennissen in of in de buurt van Leiden-

Delft en Den Haag verblijft ,zodat hij in de 

gelegenheid wordt gesteld deel te nemen aan 

de instemmingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor meerdere informatie over kamers en 

woningen in Leiden, Den Haag, Delft en 

omstreken wordt verwezen naar de volgende 

website:  

 

 www.kamernet.nl 

 www.vestingvastgoed.nl  

 www.duwo.nl 

 www.accommodate.nl     

 www.kamertje.nl 

 www.easykamertje.nl 

 www.staedion.nl 

 www.hetstrijkijzer.nl 

 www.opkamers.nl 

 www.kamerlink.nl 

 www.jaap.nl/te-huur 

 

               
 

 

 

Documenten:     

 

 
Zorg dat je alle originele documenten (en 

twee kopieën daarvan) hebt. Zoals: 

-  Een geldig Nederlands paspoort  

-  diploma plus gewaarmerkte copie n  

-  cijferlijst plus gewaarmerkte copie n  

-  bewijs van uitschrijving (met daarop ver- 

   meldt dat je in Den Haag of Delft of     

Leiden  komt wonen) 

-  recente uittreksel van het 

Bevolkingsregister                                            

-  medisch dossier van je huisarts en   

saneringskaart tandarts. 

-  4 extra recente pasfoto's 

 

Originelen en kopieën netjes in een map bij je 

hebben. 

 

 

 

http://www.kamernet.nl/
http://www.vestingvastgoed.nl/
http://www.duwo.nl/
http://www.accommodate.nl/
http://www.kamertje.nl/
http://www.staedion.nl/
http://www.hetstrijkijzer.nl/
http://www.opkamers.nl/
http://www.kamerlink.nl/
http://www.jaap.nl/te-huur


 

 

 

          De top bereiken is moeilijk , 

          maar niet  

          onmogelijk. 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zie  Facebook: 

 Opvang Den Haag, Leiden en Delft   

 voor meer informatie en ervaringen  

 van anderen.  

 Je kunt je ook aanmelden. 

 

Studieadvies: 
 

 

Interesse/Motivatie         
                        Van groot belang 

 

Grijp niet te hoog! 
                      Teleurstelling! En dan ? 

 

Opleiding moet goed bij jou passen. 
            Wie ben jij, wat kan jij en wat wil jij ? 

 

Zelfstandigheid!!!!!! 
                     Minder begeleiding. 

 

 

 

 

Mevr. Charité Hu-a-ng-Brion 

Osbornezijde 4 

2726 NH  Zoetermeer 

Tel: 079 - 3211922     Mob: 06 - 24364739 

E-mailadres: cm.huang.brion@gmail.com 

 

Mentoir: Den Haag  

                 - technische opleiding 

                   aan de  Haagse Hogeschool 

               

                 Leiden 

                 - Hogeschool 

                 - Universiteit    

             

                 Delft. 

                 - Technische Universiteit 

                 - InHolland 
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