Regels Studiekeuzecheck

(versie 01-10-2018)

Deze regels gelden in aansluiting op artikel 12a van hoofdstuk Rechten en plichten algemeen in het
Studentenstatuut van Hogeschool Inholland.
De regels hebben betrekking op studenten die zich per 1 september voor het eerst of voor een andere
opleiding bij Hogeschool Inholland willen inschrijven en op alle gevallen van inschrijving tijdens het
studiejaar: de soms aanwezige februari-instroom, de tussentijdse inschrijving in bijzondere gevallen én
de reeds ingeschreven studenten die tijdens het studiejaar van opleiding willen veranderen
(overstappen). Het uitgebrachte studieadvies of een weigering van de inschrijving naar aanleiding van
de Studiekeuzecheck geldt alleen voor het studiejaar waar de aanmelding betrekking op heeft.
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- Bonaire, Sint Eustatius, Saba, Aruba, Curaçao en Sint Maarten
Uitgezonderd van Studiekeuzecheck
Onder de Studiekeuzecheck vallen alle bachelor opleidingen, Associate-degreeprogramma’s en
andere varianten van een opleiding. Uitgezonderd zijn:
-

-

de bachelor opleidingen met een selectie. Of er sprake is van selectie blijkt uit de informatie in
Studielink en is aangegeven op een lijst op de website van Hogeschool Inholland. Bij bachelor
opleidingen met een selectie neem je deel aan een speciaal selectieonderzoek. Als op basis van
het niet halen van het fixus aantal het speciale selectieonderzoek voor een opleiding niet
doorgaat, vervalt deze uitzondering op de Studiekeuzecheck;
kandidaten met een in het buitenland behaald diploma dat toegang geeft tot hoger
beroepsonderwijs (deze uitzondering vervalt voor de instroom in het studiejaar 2017-2018);
bepaalde opleidingsvormen of varianten een opleiding, die zijn opgenomen in de bij deze regels
horende Overzichtslijst;
degenen die de betreffende propedeutische fase of eerste jaar van het Associatedegreeprogramma bij Hogeschool Inholland hebben afgerond of daarvoor door de
examencommissie zijn vrijgesteld.

Als een uitzondering geldt, dan zijn onderstaande regels niet van toepassing. Deze uitzonderingen
vervallen als je je opleidingskeuze verandert.
Aangemeld voor het hoger onderwijs via Studielink uiterlijk op 1 mei?
Dan heb je recht op een Studiekeuzecheck met advies voor de opleiding van aanmelding. Je ontvangt
hiervoor een e-mail met informatie. Deelnemen aan de Studiekeuzecheck is verplicht, tenzij anders
blijkt uit de Overzichtslijst. Als deelnemen niet verplicht is, dan staat in de e-mail eveneens wat je moet
doen als je toch van de Studiekeuzecheck gebruik wilt maken. Uit de Overzichtslijst blijkt ook of de
check betrekking heeft op meerdere opleidingen.
Het studiekeuzeadvies ontvang je per e-mail of post via de Centrale Studentenadministratie van
Hogeschool Inholland binnen 2 weken nadat je de Studiekeuzecheck hebt gedaan. Het advies is niet
bindend. Zowel bij een positief advies als bij een negatief advies heb je recht op toelating tot het
aanstaande studiejaar tot 1 september, mits je voldoet aan de toelatings- en inschrijfvoorwaarden voor
de gekozen opleiding.
Als je kiest voor een andere opleiding, moet je wel weer deelnemen aan een Studiekeuzecheck, tenzij
voor deze opleiding dezelfde Studiekeuzecheck geldt, uit de Overzichtslijst blijkt dat de check voor
deze opleiding niet verplicht is of er geen plaats meer is voor deelname aan de Studiekeuzecheck
voor die opleiding. Als er geen plaats meer is, mag je zonder check doorgaan met het verder voldoen
aan de toelatings- en inschrijfvoorwaarden voor de gekozen opleiding. Bij een keuze voor een andere
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opleiding na 1 mei vervalt het wettelijk recht op een Studiekeuzecheck. Volgens de wet heb je recht
op een Studiekeuzecheck met advies voor maximaal 3 opleidingen binnen het hoger onderwijs. Wil je
de Studiekeuzecheck voor meer opleidingen maken, dan kan de hogeschool dat weigeren.
Aangemeld via Studielink voor de eerste keer na 1 mei en uiterlijk op 1 augustus?
Dan is deelname aan de Studiekeuzecheck verplicht voor de opleiding, tenzij anders blijkt uit de
Overzichtslijst. Je ontvangt een e-mail met informatie over de Studiekeuzecheck. Als deelnemen niet
verplicht is, dan staat in de e-mail wat je moet doen als je toch van de check gebruik wilt maken.
Zowel bij verplichte als bij vrijwillige deelname aan de Studiekeuzecheck geldt het voorbehoud dat er
nog plaats moet zijn. Naarmate je je later aanmeldt via Studielink wordt de kans op deelnemen kleiner.
De beschikbare plaatsen worden in volgorde van aanmelding ingevuld, waarbij degenen die verplicht
moeten deelnemen voorrang hebben.
Als deelname aan de Studiekeuzecheck verplicht is en je besluit zelf niet aan de check deel te nemen,
kun je niet ingeschreven worden voor de opleiding. Hogeschool Inholland bepaalt of er voor meer
opleidingen Studiekeuzechecks worden aangeboden.
Als deelname aan de Studiekeuzecheck verplicht is en je niet aan de check deelneemt – omdat je dat
niet wilt of omdat er geen plaats is – kan je je niet voor de opleiding inschrijven. Je ontvangt dan een
weigering van de inschrijving van de Centrale Studentenadministratie.
Het studiekeuzeadvies ontvang je per e-mail of post van de Centrale Studentenadministratie van
Hogeschool Inholland binnen 2 weken nadat je de Studiekeuzecheck hebt gedaan. Het advies kan
luiden:
-

positief (eventueel met aandachtspunten): je mag doorgaan met het verder voldoen aan de
toelatings- en inschrijfvoorwaarden voor de opleiding voor de inschrijving per 1 september;
negatief, als deelnemen verplicht was: je kunt niet worden ingeschreven voor de gekozen
opleiding of de opleidingen waarvoor het advies eveneens geldt, tenzij uit de Overzichtslijst en het
advies blijkt dat de keuze aan jou is voor de inschrijving per 1 september;
negatief, maar deelnemen was vrijwillig: de keuze of je wel of niet door wilt gaan met de
inschrijving is aan jou voor de inschrijving per 1 september.

Een door Hogeschool Inholland verstrekt bindend studieadvies (bsa) kan niet door een positief
studiekeuzeadvies ongedaan worden gemaakt. Een positief studiekeuzeadvies kan dus niet leiden tot
inschrijving voor de opleiding of opleidingen waarvoor iemand een bsa heeft.
Als de inschrijving wordt geweigerd en je vindt dat deze regels voor de Studiekeuzecheck niet juist zijn
toegepast, kun je een bezwaarschrift indienen, zoals in het bericht wordt aangegeven.
Nb: Is je aanmelding na 1 mei aantoonbaar het gevolg van een laat ontvangen bindend studieadvies
voor een andere opleiding? Dan is een Studiekeuzecheck ook verplicht, maar bezit je wel het recht op
toelating voor een inschrijving per 1 september. Ook als het studiekeuzeadvies negatief is of als er
geen plaats meer is om aan de Studiekeuzecheck deel te nemen.
Aangemeld via Studielink voor de eerste keer na 1 augustus?
Dan is een Studiekeuzecheck voor een inschrijving per 1 september niet meer mogelijk en kun je niet
worden ingeschreven, tenzij het gaat om een opleiding waarvoor een check niet verplicht is (en je ook
op tijd aan de overige toelatings- en inschrijvingsvoorwaarden voldoet). Soms start een opleiding (en
soms alleen een variant op een bepaalde locatie) ook in februari. Als je in februari wilt instromen, moet
je je voor dat instroommoment aanmelden.
Als je daarvoor belangstelling hebt, maak dan je aanmelding in Studielink ongedaan en meld je
opnieuw aan zodra de aanmelding voor dat instroommoment is opengesteld.
Nb: ook in deze situatie geldt dat je recht hebt op toelating ongeacht de uitkomst van de
Studiekeuzecheck als je aanmelding na 1 augustus het gevolg is van een laat ontvangen bindend
studieadvies voor een andere opleiding. Voorwaarde is wel dat aanmelding binnen 14 dagen na de
ontvangst van het bindend studieadvies (bsa) heeft plaatsgevonden en uiterlijk op 31 augustus. Gaat
het om een bsa van Hogeschool Inholland, dan geldt als uiterste datum voor aanmelding 18 augustus
(bsa’s worden altijd uiterlijk 31 juli verzonden).
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Tussentijdse inschrijving: februari-instroom, inschrijving in bijzondere gevallen en
overstappen
Voor opleidingen met een februari-instroom in het eerste studiejaar kan aanmelding plaatsvinden na
de openstelling in Studielink tot en met uiterlijk 15 januari. In de overige gevallen van tussentijds
inschrijving ligt het moment van aanmelding niet vast, maar zal er minimaal 1 maand zitten tussen het
moment van aanmelding en het beoogde moment van inschrijving per de eerste van een maand.
Let op:
- Je nogmaals aanmelden voor een opleiding, waarvoor je eerder voor hetzelfde studiejaar een
negatief advies hebt gekregen, heeft geen zin. De inschrijving na 1 september wordt dan geweigerd.
Een nieuwe Studiekeuzecheck voor dezelfde opleiding voor hetzelfde studiejaar is niet mogelijk. Heb
je eerder voor hetzelfde studiejaar aan een Studiekeuzecheck deelgenomen voor de gekozen
opleiding en was het advies positief, dan mag je doorgaan met het verder voldoen aan de toelatingsen inschrijfvoorwaarden voor de opleiding voor de tussentijdse inschrijving.
- Als je je tussentijds wilt aanmelden voor een opleiding, waarbij het niet gaat om een opleiding met
februari-instroom, gelden naast de regels voor de Studiekeuzecheck en de reguliere toelatings- en
inschrijfvoorwaarden ook extra voorwaarden. Zo moet het tussentijdse instroommoment voor zowel de
opleiding als de student wel realistisch zijn (artikel 12b, lid 1, laatste alinea en lid 3 hoofdstuk 2
studentenstatuut).
Bij tussentijdse aanmelding voor een opleiding waarvoor je voor hetzelfde studiejaar niet eerder aan
de Studiekeuzecheck hebt deelgenomen, is deelname aan de check verplicht als dat uit de
Overzichtslijst blijkt. Als deelname niet verplicht is, heb je geen recht op een Studiekeuzecheck.
Het studiekeuzeadvies bij tussentijdse aanmelding kan luiden:
-

positief (eventueel met aandachtspunten): je mag doorgaan met het verder voldoen aan de
toelatings- en inschrijfvoorwaarden voor de opleiding voor de tussentijdse inschrijving, mits het
tussentijdse instroommoment voor zowel de student als de opleiding realistisch is;
negatief, als deelnemen verplicht was: je kunt niet worden ingeschreven voor de gekozen
opleiding of de opleidingen waarvoor het advies eveneens geldt, tenzij uit de Overzichtslijst en het
advies blijkt dat de keuze aan jou is voor de tussentijdse inschrijving;
negatief, maar deelnemen was vrijwillig: de keuze of je wel of niet door wilt gaan met de
inschrijving is aan jou voor de tussentijdse inschrijving.

De regels zijn verder gelijk aan die voor de periode 1 mei tot en met 1 augustus hierboven. Ook wat
betreft mogelijkheden tot deelname aan de Studiekeuzecheck bij een beperkt aantal plaatsen en de
volgorde van aanmelding.
Data Studiekeuzechecks: wanneer kun je deelnemen?
De tijdvakken voor het invullen van de online vragenlijst en de datum voor het dagdeel of de dagdelen
bij de opleiding worden tijdig via de webpagina van Hogeschool Inholland, onderdeel
Studiekeuzecheck, gepubliceerd. Op basis van het moment van aanmelding via Studielink en de
verwerkingstijd ontvang je informatie voor het invullen van de online vragenlijst en deelnemen aan een
of twee bijeenkomsten op de locatie bij de opleiding waarvoor je je aangemeld hebt. De
Studiekeuzechecks vinden verspreid in een beperkt aantal rondes plaats. Via het stappenplan in
Selfservice (te benaderen met de inloggegevens van het studentenaccount) is het in sommige
gevallen eenmalig mogelijk door te schuiven naar een volgende ronde. Onderling van plaats ruilen is
niet mogelijk. Voor het invullen van de vragenlijst heb je minimaal 5 dagen vanaf de dag van
ontvangst van de e-mail.
Afmelden of verhindering
Heb je geen belangstelling meer voor een studie bij Hogeschool Inholland en is de Studiekeuzecheck
daarom niet meer van belang? Trek direct je aanmelding in Studielink in.
Ben je met een geldige reden verhinderd en wil je daarom op een ander moment meedoen? Meld je
zo snel mogelijk af op de wijze zoals in het stappenplan in Selfservice is aangegeven. Een geldige
reden voor verhindering betekent een oorzaak die buiten jouw schuld is ontstaan en zo ernstig is dat
deelnemen echt onmogelijk is. Denk aan flink ziek zijn, een ernstig voorval binnen de directe familie,
een ernstig ongeval, staking openbaar vervoer of een onderwijs- of andere activiteit waar je verplicht
aan moet deelnemen of waarbij wegblijven redelijkerwijs niet kan worden verlangd. Als je je laat
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aanmeldt via Studielink, bijvoorbeeld in juli, gelden situaties buiten je schuld niet meer als geldige
reden. Uitgangspunt voor deelname aan de Studiekeuzecheck is immers dat de aanmelding uiterlijk 1
mei plaatsvindt. Naarmate je langer wacht met aanmelden vergroot je zelf het risico dat deelname aan
de Studiekeuzecheck niet meer mogelijk is. Is sprake van een geldige reden voor verhindering en is
een Studiekeuzecheck op een alternatief moment mogelijk, dan ontvang je hierover bericht via de
Centrale Studentenadministratie en wordt dit daarna aangegeven in het stappenplan in Selfservice.
Is er geen geldige reden en geen alternatief moment waarop je de Studiekeuzecheck kan doen, dan
kun je niet worden ingeschreven. Je ontvangt daarover via de Centrale Studentenadministratie
bericht. Daarin staat ook hoe je eventueel een bezwaarschrift in kunt dienen tegen de beoordeling van
de reden van verhindering.
Als je niet aan (een onderdeel van) de Studiekeuzecheck wilt deelnemen terwijl deze wel verplicht is,
vindt geen inschrijving plaats. Je ontvangt van de Centrale Studentenadministratie daarover bericht.
Als je vindt dat deze regels niet juist zijn toegepast kun je een bezwaarschrift indienen, zoals in het
bericht wordt aangegeven.
Aard en inhoud Studiekeuzecheck
De Studiekeuzecheck bestaat uit 2 onderdelen: het online invullen van een online vragenlijst en een of
twee bijeenkomsten op de locatie bij de opleiding waarvoor je je aangemeld hebt. De vragenlijst is
meer algemeen van aard en gaat onder meer in op je huidige studiesituatie, welke studiekeuzeactiviteiten je hebt gedaan, je capaciteiten en je motivatie. De vragenlijst geeft aan voor welke
opleiding hij geldt.
Als je je voor 1 mei aanmeldt voor meerdere opleidingen, kan je maximaal 3 Studiekeuzechecks doen.
In het programma bij de opleiding kan een proefles of een praktijkopdracht zitten. Daarnaast maakt je
kennis met docenten en studenten van de opleiding. Ook een persoonlijk gesprek is mogelijk. Zie voor
de precieze invulling van het programma de website: Overzicht Studiekeuzecheck per opleiding
Voorwaarde voor het deelnemen aan de bijeenkomst is dat je de online vragenlijst voor de betreffende
opleiding hebt ingevuld. Daarvoor heb je minimaal 5 dagen vanaf de dag van de ontvangst van de email. Heb je binnen de gegeven termijn de vragenlijst niet ingevuld, dan gaan we er vanuit dat je geen
belangstelling meer hebt, dat je was verhinderd of dat je de lijst niet wenst in te vullen. Let op: vul de
vragenlijst wel in ook al ben je verhinderd voor de bijeenkomst.
Bonaire, Sint Eustatius, Saba, Aruba, Curaçao en Sint Maarten
Bij kandidaten uit Bonaire, Sint Eustatius, Saba (Caribisch deel van het Koninkrijk) wordt, als
deelnemen aan de bijeenkomst van de Studiekeuzecheck wegens verblijf aldaar niet mogelijk is, ook
voor dat deel een digitale en/of telefonische vorm toegepast.
Dit geldt ook voor kandidaten uit Aruba en Curaçao en Sint Maarten als zij vrijblijvend aan de
Studiekeuzecheck willen meedoen (zij vallen onder de uitzonderingen en zijn niet verplicht mee te
doen aan de Studiekeuzecheck).
Invulling en wijzigingen in de Overzichtslijst vallen onder de verantwoordelijkheid en bevoegdheid van
de directeur waaronder de opleiding valt. De lijst wordt in elk geval samen met de Regels
gepubliceerd.

Raadpleeg voor een totaaloverzicht van de informatie over de Studiekeuzecheck ook de pagina op de
website via: Studiekeuzecheck Inholland
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