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Inholland study check FAQ
What is the Inholland study check?
What is the Inholland study check?

What is the purpose of the study check?

What is the difference between a study check and a
study test?

Is the study check mandatory?

Who needs to complete a study check?

Who does not need to complete a study check?

At Inholland, the study check means that you are
introduced to our teaching methods, your fellow
students, our lecturer team and a few senior-year
students before the start of your programme. The study
check will give you a realistic notion of your programme,
so you can decide for yourself whether it is the right
choice for you.
You start by completing an online questionnaire at
home (depending on the programme, you may also be
required to complete a homework assignment). The
next step depends on where you live:
Do you live in the Netherlands? You will take part in a
mandatory activity at Inholland. Once you have
completed the study check, Inholland will issue a written
recommendation.
Do you live abroad? Depending on your answers to
the online questionnaire, you will either receive a written
recommendation immediately or Inholland will invite you
to a mandatory Skype interview.
Many students drop out during their first year. While
there are many possible reasons for doing so, one of
the more common ones is the wrong choice of
programme. In order to prevent this situation, many
universities of applied sciences require their students to
complete a study check.
The study check allows you to verify one more time
whether your programme is right for you. It clarifies the
nature of the programme and your future profession.
You will obtain an insight into what you will need to do in
order to complete the programme successfully. In short,
the study check is an opportunity for you to find out how
good of a match your programme is for you.
A study test lets you compare multiple programmes.
You will not be invited to complete a study check until
after you have applied for your programme on
Studielink. The study check allows you to verify one
more time whether the programme that you have
chosen is right for you.
Yes. The study check forms part of the enrolment
procedure and you will be invited after you have applied
for a full-time or associate-degree Bachelor's
programme at a university of applied sciences on
Studielink. There are separate procedures for
programmes with an enrolment quota or a selection
procedure. For other exemptions, see the answer to the
question: Who does not need to complete a study
check?
The study check is mandatory for all students who have
enrolled in an Inholland programme that requires a
study check (visit the website for an overview). If you
change programmes, the enrolment procedure will also
include a study check.
The study check is also mandatory if you live abroad,
but you will not need to attend in person.
Usually, a study check is not mandatory if:
- you've applied for a part-time or dual degree
programme (except for the part-time and dual teacher
training programmes);
- you've applied for a Master's programme;

- you've applied for a programme with a selection
procedure or an enrolment quota (different
procedures apply).

Why does Inholland use a study check?
Why does Inholland use a study check?

Do other universities of applied sciences also
require students to complete a study check?

I have attended an orientation day and I am sure
my choice is right for me. Do I still have to complete
the study check?

I am not sure about which programme to take.
Should I go ahead and complete the study check
now?

Since 2014, Inholland has offered a study check
allowing you to find out whether the programme for
which you have applied is indeed right for you.
Choosing a suitable programme will prevent you from
dropping out due to the wrong choice of programme.
The study check allows you to evaluate the impression
that you have of the programme and your future
profession. Following the study check, you will receive a
recommendation about your choice of programme. We
will also help you to find another programme if required.
Yes. The study check is a component of the Higher
Education (Quality in Diversity) Act, which came into
force on 1 September 2013. This Act requires all
universities of applied sciences to offer applicants a
mandatory study check.
The study check differs from an orientation day, open
day, taster session or study test in that it is the final
check before the programme of your choice starts. It is
important to us that we work with you to check carefully
whether you have chosen the right programme, so as to
ensure that your time with us will be both enjoyable and
successful. By consequence, the Inholland study check
is mandatory.
It is important that you obtain plenty of information
allowing you to make the right choice. If you are unsure
about your choice of programme, we can help you even
before you complete the study check. Click here for
more information about our Study Advice Centre.

What does a recommendation entail?
Will I receive a recommendation?

When will I receive the recommendation?

What will the basis of the recommendation?

Is a positive recommendation a guarantee for study
success?
What happens if I find out during or after the study
check that the programme is not a good fit for me?

Once you have completed the study check, you will
receive a recommendation, usually immediately after
the activity at Inholland. It will be confirmed by email.
The recommendation is usually given immediately after
the meeting/interview, but this process may vary
depending on the programme. In addition, you will
receive a confirmation of the recommendation by email
within two weeks.
If you want to discuss your recommendation in person,
please say so on the day of the study check activity. A
face-to-face interview does not always form part of the
study check – this fact depends on the programme.
The recommendation will be based on your answers to
the online questionnaire, your marks for the study check
homework assignment (if you have completed one) and
other assignments performed during the activity at
Inholland and/or the face-to-face interview.
Although it is not a guarantee, a positive
recommendation means that your programme and study
coaching will get off to the right start.
If you find out during or after the study check that the
programme is not a good fit for you after all, you can
always apply for another programme. Our study choice
advisers will be happy to help. They will be present
during the study check activity and you can contact
them directly to make an appointment. Alternatively,

visit the website to make an appointment at the Study
Advice Centre or email info@inholland.nl.
Can I be refused access to a programme if I receive
a negative recommendation after my study check?

Can I use my positive recommendation to enrol in a
different programme?

This procedure depends on the date when you first
applied for the programme on Studielink. If you did so
by 1 May at the latest, you will not be refused access to
a programme, even if you receive a negative
recommendation after your study check. If you apply
after 1 May and you receive a negative
recommendation after your study check, you will not be
admitted to the programme. You may lodge an appeal
against a negative recommendation; see the study
check regulations on the website.
Very rarely, as the study check is programme-specific.
For exceptions, visit the website and check the
overview.

When are the study checks?
How will I be kept informed about the progress of
the Inholland study check?

Can I prepare for the study check?

Can I bring my parents along to the study check
activity?

Does this check replace the draw
procedure/audition/sport test/21+ test?

How will I know when my study check activity takes
place?

Can I change the date of my study check activity at
a later stage?

The Central Student Administration will send you an
email with a link to your personal step-by-step study
check plan in the Self-Service tool. This step-by-step
plan contains the following information:
a link to the mandatory online questionnaire
and the related deadline;
a link to the homework assignment (if
applicable);
the date, time and place of your study check
activity;
the option to change the date of your study
check activity (once only).
No, the study check is not a test or an exam for which
you can prepare. However, the programme may ask
you to write a letter of motivation or complete another
homework assignment in advance.
To find out whether this situation applies to you, see
your step-by-step study check plan in the Self-Service
tool. The Central Student Administration will tell you
how to access the step-by-step plan.
Parents are welcome to attend our open days and open
evenings. As the study check is intended for applicants
personally, you cannot bring along your parents. If you
require a parent or carer to attend because you have a
disability, you should let us know in advance.
No, this does not replace the draw
procedure/audition/sport test/21+ test. For more
information about the 21+ test, visit the website.
Different selection procedures apply to programmes
with separate entry requirements (Music, Nursing and
Midwifery). They set their own enrolment conditions.
Once you have applied on Studielink, the Central
Student Administration will send you a link to your
personal step-by-step study check plan in the SelfService tool. This step-by-step plan will contain all dates
and times with regard to the study check.
All dates will be published in good time via Inholland's
website on the Study Check page. This information will
allow you to plan around your activity date well in
advance. Your activity date will also be shown in your
step-by-step plan in the Self-Service tool. The activities
are spread out evenly over a limited number of rounds.
In some cases, you may be able to change the date of
your study check activity to a following round in the
step-by-step plan (once only). You may not swap places
with another applicant.

I really will not be able to make my study check
activity date. What do I do?

In most cases, completing the Inholland study check is
a prerequisite for admission to the degree programme.
If you do not show up, or cancel for no valid reason, you
may lose your right to admission.
For more information about the rules with regard to
cancelling or changing the date, see the study check
regulations on the website. If you cannot attend for an
urgent reason, contact the Central Student
Administration by emailing csa@inholland.nl.

How do I apply?
How do I apply for the study check?

What is the application procedure?

What happens if I apply to multiple universities of
applied sciences?

What happens if I apply for multiple Inholland
programmes?

I have not received any information about the study
check activity. What do I do?

What is the deadline for applying on Studielink for
the September cohort?

What is the deadline for applying on Studielink for
the February cohort?

What happens if I apply after 1 May?

Once you have applied on Studielink, the Central
Student Administration will send you more information
about the study check components that you need to
complete.
Once you have applied on Studielink, the Central
Student Administration will send you more information
about the study check components that you need to
complete and a link to your step-by-step study check
plan in the Self-Service tool.
When you apply to Inholland, you will always be asked
to complete the Inholland study check. Other
universities of applied sciences offer their own study
checks. In this case, you will have to complete multiple
study checks.
You will receive information about the mandatory study
check from each programme separately. If the activities
fall on the same date, you will need to make a choice.
Alternatively, you can change the date of the study
check activity (see the answer to the question: Can I
change the date of my study check activity at a later
stage?). If you are finding it difficult to choose from a
large number of different programmes, we recommend
that you make an appointment at our Study Advice
Centre. Visit the website or email info@inholland.nl.
If you have still not received any information about the
study check activity two weeks ahead of the scheduled
date, contact the Central Student Administration by
emailing csa@inholland.nl. They can find out what went
wrong.
You can apply on Studielink for the September cohort of
a programme between 1 October and 1 May.
If you apply after 1 May, your study check
recommendation is binding – if you received a negative
recommendation, you will not be admitted to the
programme.
You can apply on Studielink for the February cohort of a
programme until 15 January. If you apply after
15 January, your study check recommendation is
binding – if you received a negative recommendation,
you will not be admitted to the programme.
We recommend that you apply before 1 May to enjoy
the following benefits:
1) You will be able to complete your study check before
you sit your school-leaving examination (from
February).
2) You will still have time to find another programme if
your original choice turns out not to be a good match.

Are there any costs involved?
I have applied for a part-time or dual degree
programme. Do I have to complete a study check?
I am not required to complete the study check, but I
want to.

In which order do I complete the 21+ test and the
study check?

What about applicants with disabilities?

I am currently taking a programme at
Inholland/another university of applied sciences, but
I want to change programmes. Do I need to apply
for the study check again?

I would like to start with my programme next year.
Can I apply for the study check now?

If you apply after 1 May and you receive a negative
recommendation after your study check, you will not be
admitted to the programme; see the study check
regulations on the website.
No, this procedure is free of charge. It is important to us
that you choose a programme which is right for you.
Sometimes you do, but usually you do not. If you do, the
programme of your choice will let you know. For
exceptions, visit the website and check the overview.
The Central Student Administration will send you
information about completing the study check on a
voluntary basis. Note that the focus of the study check
activities is largely on applicants for full-time
programmes. Contact the programme if you have any
questions.
You complete the 21+ test first to find out whether you
are admissible to the programme. You can then check
whether the programme meets your wishes and
expectations by completing the study check.
Applicants who indicate on Studielink that they have a
disability will be invited to an intake interview with one of
Inholland's student counsellors. Student counsellors are
not tied to a particular programme but serve all
Inholland students. The student counsellor will discuss
with you what Inholland can do to support and assist
you during your studies. You will then complete the
study check for your programme. The student
counsellor will advise the programme about what
changes might be required.
A study check completed at another university of
applied sciences is not valid at Inholland. As a result,
you will need to apply for the study check again.
You will also need to apply for the study check again if
the programme that you took at Inholland is unrelated to
your new programme. If the two programmes are
related, you may be able to obtain a dispensation.
The study check recommendation is only valid for one
year (see the study check regulations). Once the
recommendation has lapsed, you will not be able to
obtain a dispensation and will need to complete the
study check again.

Is your question not included?
More information about the study check

More information about Inholland's study check
regulations
Do you have a question, comment, complaint or
appeal with regard to the Inholland study check?

Visit the Study Check page on our website or contact
the Central Student Administration by telephone (0900
464 655 263), by email (csa@inholland.nl) or by
sending a WhatsApp message: +31 (0)621 11 55 55.
Read the latest versions of the Students' Charter and
the related study check regulations.
Questions, comments and/or complaints about the
study check procedure or recommendation may be
directed to the Central Student Administration (using the
contact details above).
Appeals may be lodged in writing within six weeks after
the date of the recommendation with the Complaints
and Disputes department: geschillen@inholland.nl.
Joint study check contact point for the Dutch National
Student Association (Interstedelijk Studenten Overleg,
ISO) and the Dutch National Union of Students
(Landelijke Studentenvakbond, LSVb):
www.meldpuntstudiekeuzecheck.nl.

Nederlands

FAQ’s Inholland Studiekeuzecheck
Wat is de Inholland Studiekeuzecheck?
Wat is de Inholland Studiekeuzecheck?

Wat is het doel van de Studiekeuzecheck?

Wat is het verschil tussen de Studiekeuzecheck en
een studiekeuzetest?

Is de Studiekeuzecheck verplicht?

Voor wie is de Studiekeuzecheck?

Voor wie is de Studiekeuzecheck niet?

De Studiekeuzecheck betekent bij ons dat je voor de
start van de studie kennismaakt met het onderwijs, je
medestudenten, het team van docenten en enkele
ouderejaars studenten. Je krijgt door de
Studiekeuzecheck een realistisch beeld van de studie,
zodat je zelf kunt vaststellen of de opleiding echt bij je
past.
Je start eerst thuis met een online vragenlijst
(eventueel aangevuld met een huiswerkopdracht). Het
vervolg is afhankelijk van waar jij woont:
Woonachtig in Nederland? Je neemt verplicht deel
aan een programma op de hogeschool. Na deelname
aan de Studiekeuzecheck krijg je een (schriftelijk)
advies van de opleiding.
Woonachtig in het buitenland? Afhankelijk van het
resultaat van jouw online vragenlijst, krijg je direct een
(schriftelijk) advies of wordt je door de opleiding
uitgenodigd voor een verplicht skype gesprek.
Veel studenten vallen uit in het eerste jaar. Daar zijn
verschillende redenen voor, maar een reden die vaak
voorkomt is een verkeerde studiekeuze. Om een
verkeerde studiekeuze te voorkomen bieden
hogescholen een Studiekeuzecheck aan.
Met de Studiekeuzecheck kun je nog één keer
checken of de opleiding echt bij jou past. De
Studiekeuzecheck maakt duidelijk wat de opleiding
inhoudt en voor welk beroep je wordt opgeleid. Je
krijgt inzicht in wat de opleiding van jou vraagt om je
studie succesvol af te kunnen volgen. Je onderzoekt
dus tijdens de Studiekeuzecheck hoe goed de match
tussen jou en de opleiding is.
Met een studiekeuzetest kun je je oriënteren op
verschillende opleidingen. Pas wanneer je je via
Studielink aanmeldt voor en opleiding krijg je een
uitnodiging voor de Studiekeuzecheck. Met de
Studiekeuzecheck check je een laatste keer of de
opleiding die je hebt gekozen echt bij je past.
Ja, de Studiekeuzecheck is onderdeel van je
inschrijving en vindt plaats na je aanmelding voor een
voltijd‐ of associate‐degree hbo‐bacheloropleiding via
Studielink. De opleidingen met een numerus fixus of
selectie hanteren een eigen procedure. Kijk voor
andere uitzonderingen bij de vraag: Voor wie is de
studiekeuzecheck niet?
Deelname aan de Studiekeuzecheck is verplicht voor
alle studenten die zich hebben ingeschreven voor een
opleiding bij Inholland waarvoor de Studiekeuzecheck
verplicht is (zie hiervoor de overzichtslijst op de
website). Ook als je verandert van opleiding is de
Studiekeuzecheck een vast onderdeel van je
inschrijving.
Wanneer je in het buitenland woont is de
Studiekeuzecheck ook verplicht, maar je hoeft er niet
voor naar Nederland te komen.
De Studiekeuzecheck is vaak niet verplicht:
- Als je je hebt aangemeld voor een deeltijd of duale
opleiding (behalve DT en DU PABO).
- Als je je hebt aangemeld voor een masteropleiding.

- Als je je hebt aangemeld voor een opleiding met
een selectieprocedure of numerus fixus (hiervoor
geldt een andere procedure).

Waarom de Inholland Studiekeuzecheck?
Waarom is er de Studiekeuzecheck bij Inholland?

Moet je bij andere hogescholen ook aan de
Studiekeuzecheck deelnemen?

Ik heb al een meeloopdag gevolgd en ben zeker van
mijn keuze. Moet ik dan nog steeds de
Studiekeuzecheck doen?

Ik twijfel nog over een opleiding. Moet ik dan al wel de
Studiekeuzecheck doen?

Om erachter te komen of de opleiding waarvoor je je
hebt aangemeld ook goed bij je past, biedt Inholland
vanaf 2014 de Studiekeuzecheck aan. Door een goed
passende studiekeuze verklein je de kans dat je
uitvalt vanwege een verkeerde studiekeuze. Tijdens
de Studiekeuzecheck krijg je de kans om het beeld
dat je van de opleiding en het beroep hebt te
checken. Na de Studiekeuzecheck krijg je een advies
over je keuze voor de studie. Zo nodig krijg je hulp bij
heroriëntatie op een andere studie.
De Studiekeuzecheck is een onderdeel van de
nieuwe onderwijswet die per 1 september 2013 van
kracht is. Elke hogeschool biedt aankomende
studenten een (verplichte) vorm van de
Studiekeuzecheck aan.
De Studiekeuzecheck is iets anders dan een
meeloopdag, open dag, proefstuderen of
studiekeuzetest, omdat het de laatste check is
voordat je aan de opleiding van je keuze begint. We
vinden het belangrijk om samen goed te kijken of je
een goede studiekeuze hebt gemaakt, zodat je de
opleiding met plezier en succes zult volgen. Bij
Inholland is deelname aan de Studiekeuzecheck dan
ook verplicht.
Het is belangrijk dat je je goed oriënteert, zodat je een
bewuste keuze kan maken. Mocht je nog twijfelen
over je studiekeuze dan kunnen wij je hierbij helpen
voordat je start met de Studiekeuzecheck. Je kunt
hier meer informatie vinden over ons Studiekeuze
Adviescentrum.

Wat houdt een studieadvies in?
Krijg ik een advies?

Wanneer krijg ik advies?

Waar wordt het advies op gebaseerd?

Geeft een positief advies garantie op
studiesucces?
Wat als ik er tijdens of na de
Studiekeuzecheck achter kom dat de
opleiding niet bij mij past?

Als je hebt deelgenomen aan een Studiekeuzecheck
dan krijg jij een studieadvies, vaak na afloop van de
activiteit op de hogeschool en deze wordt per e-mail
bevestigd.
Dit advies wordt vaak direct aan het einde van de
bijeenkomst/het gesprek gegeven, maar het moment
kan per opleiding verschillen. Daarnaast wordt het
advies binnen 2 weken per e-mail bevestigd.
Als je zeker wilt zijn van een persoonlijk gesprek over
je advies dan kun je dat op de dag van de
Studiekeuzecheck aangeven. Een persoonlijk gesprek
is niet altijd een standaard onderdeel van de
Studiekeuzecheck.
Het advies wordt gebaseerd op de resultaten van de
online vragenlijst, de eventuele SKC
huiswerkopdracht en andere opdrachten gedurende
bij de bijeenkomst op de hogeschool en/of het
persoonlijk gesprek.
Het geeft geen garantie, maar bij een positieve match
ben je verzekerd van een goede start van je studie en
je studieloopbaanbegeleiding.
Als je er tijdens of na de Studiekeuzecheck achter
komt dat de opleiding toch niet bij je past, dan kun je
je nog aanmelden voor een andere opleiding. Mocht

Kan een opleiding mij weigeren bij een negatief
advies na mijn Studiekeuzecheck?

Kan ik het advies meenemen naar een andere
opleiding?

je bij het kiezen hulp willen, dan kun je terecht bij een
van onze studiekeuzeadviseurs. Zij zijn tijdens de
dagen van de Studiekeuzecheck aanwezig voor het
maken van een afspraak. Dat kan ook via onze
website: afspraak maken voor Studiekeuzegesprek of
via info@inholland.nl.
Dat hangt af van de datum waarop jij je voor het eerst
voor de opleiding hebt aangemeld in Studielink. Is dat
vóór of uiterlijk op 1 mei, dan kun je bij een negatief
advies na de Studiekeuzecheck niet worden
geweigerd door de opleiding. Doe je je aanmelding ná
1 mei en krijg je een negatief advies tijdens de
Studiekeuzecheck, dan zal de opleiding jou niet
toelaten. Tegen een negatief advies kun je in beroep
gaan. Zie ook Regels Studiekeuzecheck op de
website.
Nee, dit is in principe niet mogelijk, omdat de inhoud
van de Studiekeuzecheck per opleiding verschilt. Kijk
voor uitzonderingen op de website bij Overzichtslijst.

Wanneer zijn er Studiekeuzechecks?
Hoe wordt ik geïnformeerd over de
Studiekeuzecheck bij Inholland

Kan ik me erop voorbereiden?

Mag ik mijn ouders meenemen naar de
Studiekeuzecheck?

Vervangt dit een loting / auditie /
sporttest / 21+toets?

Hoe weet ik op welke datum of data
mijn Studiekeuzecheck plaatsvindt?

Kan ik de datum van de bijeenkomst van de
Studiekeuzecheck later nog wijzigen?

Via de Centrale Studentenadministratie ontvang je per
email een link naar jouw persoonlijk
Studiekeuzecheck Stappenplan in selfservice. In dit
Stappenplan kun jij de volgende informatie vinden:
Link naar de verplichte online vragenlijst met
de bijbehoren deadline
Indien van toepassing de link naar de
huiswerkopdracht
De datum, tijd en plaats waarop jij wordt
verwacht op de Studiekeuzecheck
De mogelijkheid om eenmalig de datum van
jouw Studiekeuzecheck te wijzigen
Nee, de Studiekeuzecheck is geen test of toets
waarop je je moet voorbereiden. Wel kan het zijn dat
de opleiding van je vraagt van tevoren een
motivatiebrief te schrijven of een andere
huiswerkopdracht te maken.
Check daarvoor via de selfservice jouw SKC
Stappenplan. Informatie over toegang tot het
Stappenplan ontvang je via de Centrale
Studentenadministratie.
Ouders zijn welkom op onze Open Dagen en Open
Avonden. De Studiekeuzecheck is specifiek voor jou
als toekomstig student. Het is dus niet mogelijk je
ouders mee te nemen. Mocht je vanwege een
(functionele) beperking toch graag je ouders of een
begeleider mee willen nemen, laat dit dan van tevoren
weten.
Nee, dit vervangt niet de loting/auditie/sporttest/21+
toets. Bekijk hier onze website voor informatie over de
21+ toets.
Voor opleidingen met aanvullende eisen (Muziek,
Verpleegkunde en Verloskunde) gelden eveneens
eigen selectieprocedures. Zij hanteren hun eigen
toelatingsprocedure.
Na aanmelden via Studielink krijg je van ons (via de
Centrale Studentenadministratie) een link naar jouw
persoonlijk Studiekeuzecheck Stappenplan in
selfservice. Informatie over SKC data en tijdstippen
kun je terugvinden in jouw SKC Stappenplan.
De data worden tijdig via de webpagina van
Hogeschool Inholland, onderdeel Studiekeuzecheck,
gepubliceerd. Hierdoor kun je al ruim van tevoren

Wat moet ik doen als ik echt niet kan op de datum
dat ik word uitgenodigd voor de Studiekeuzecheck?

rekening houden met de datum van de bijeenkomst.
De datum waarop jij verwacht wordt kun jij
terugvinden via jouw Stappenplan in selfservice. De
Studiekeuzechecks vinden verspreid in een beperkt
aantal rondes plaats. Via het stappenplan is het in
sommige gevallen eenmalig mogelijk door te schuiven
naar een volgende ronde. Onderling van plaats ruilen
is niet mogelijk.
De Studiekeuzecheck is bij Inholland in de meeste
gevallen een voorwaarde om met een opleiding te
beginnen. Dat betekent dat als je niet komt, of je
afmeldt zonder geldige reden, jij je recht op toelating
kunt verliezen.
Welke regels gelden voor afmelden of verzetten, lees
je op de website bij de Studiekeuzecheck Regels. Als
er sprake is van zwaarwegende redenen dan kun je
dat melden bij de Centrale Studenten Administratie via
csa@inholland.nl.

Hoe meld ik mij aan?
Hoe kan ik me aanmelden voor de
Studiekeuzecheck?
Hoe is de aanmeldprocedure?

Wat gebeurt er als ik me bij
verschillende hogescholen aanmeld?

Wat gebeurt er als ik me bij verschillende opleidingen
van Inholland aanmeld?

Wat kan ik doen als ik geen informatie heb ontvangen
om deel te nemen aan de Studiekeuzecheck?

Wat is de deadline voor aanmelden in Studielink voor
de september instroom?

Wat is de deadline voor aanmelden in Studielink voor
de februari instroom?

Wat gebeurt er als ik me ná 1 mei
aanmeld?

Na aanmelden via Studielink krijg je van ons (via de
Centrale Studentenadministratie) informatie over de
voor jou verplichte Studiekeuzecheck activiteiten.
Na aanmelden via Studielink krijg je van ons (via de
Centrale Studentenadministratie) informatie over de
voor jou verplichte Studiekeuzecheck activiteiten en
toegang tot het SKC Stappenplan via selfservice.
Als je je bij Inholland aanmeldt word je altijd gevraagd
om een Studiekeuzecheck bij Inholland te doen.
Andere hogescholen bieden ook een
Studiekeuzecheck aan. Je zult dan meerdere
Studiekeuzechecks doorlopen.
Je krijgt voor elke opleiding informatie over verplichte
deelname aan de Studiekeuzecheck en als deze op
dezelfde datum vallen vragen wij je een keuze te
maken. Je kunt ook de datum van de
Studiekeuzecheck wijzigen (zie vraag ‘kan ik de
datum wijzigen). Wij adviseren je, indien je twijfelt
tussen heel verschillende opleidingen een afspraak te
maken bij ons Studiekeuze Adviescentrum. Dit kan
via onze website of via info@inholland.nl.
Als je 2 weken voorafgaand aan de
Studiekeuzecheck nog geen informatie hebt
ontvangen, meld je dan bij onze Centrale
Studentenadministratie via csa@inholland.nl. Zij
kunnen uitzoeken wat er aan de hand is.
Vanaf 1 oktober tot 1 mei kun je je aanmelden voor
een opleiding die in september start via Studielink.
Wanneer je je na 1 mei aanmeldt is het SKC advies
bindend, wat betekent dat je bij een negatief advies
niet kunt deelnemen aan de opleiding.
Voor opleidingen met een februari-instroom kun je je
aanmelden in Studielink t/m 15 januari. Wanneer je je
na 15 januari aanmeldt is het SKC advies bindend,
wat betekent dat je bij een negatief advies niet kunt
deelnemen aan de opleiding.
Wij adviseren je om je voor 1 mei aan te melden, dat
biedt meerdere voordelen:
1) je hebt de mogelijkheid je definitieve studiekeuze al
voor je eindexamens af te ronden (je kunt bij ons al
vanaf februari terecht),
2) je hebt nog tijd om je te oriënteren op een andere
studie als de studie niet bij je blijkt te passen.

Kost het geld?

Ik heb mij aangemeld voor een deeltijd of duale
opleiding. Moet ik een Studiekeuzecheck doen?

Ik hoef niet verplicht deel te nemen aan de SKC,
maar ik wil dat wel.

In welke volgorde doe ik de 21+ toets
en de Studiekeuzecheck?

Hoe wordt er omgegaan met een
functiebeperking?

Ik volg op dit moment een opleiding bij
Inholland/andere hogeschool, maar ik wil switchen
naar een andere opleiding. Moet ik mij dan opnieuw
aanmelden voor de Studiekeuzecheck?

Ik wil graag een jaar later starten met mijn opleiding.
Kan ik mij dan nu alvast aanmelden voor de
Studiekeuzecheck?

Als je je aanmeldt ná 1 mei en je ontvangt een
negatief advies tijdens de Studiekeuzecheck kun je
niet met die opleiding starten. Zie ook Regels
Studiekeuzecheck op de website.
Nee, er zijn geen kosten aan verbonden. We vinden
het belangrijk dat je een opleiding kiest die goed bij je
past.
Soms wel, maar veelal niet. Wanneer dit wel het
geval is wordt het door de desbetreffende opleiding
aangegeven. Kijk voor uitzonderingen op de website
bij Overzichtslijst.
Via de Centrale Studentenadministratie ontvang je
informatie over het aanmelden voor vrijwillige
deelname. Houd er rekening mee dat het programma
van de Studiekeuzecheck met name gericht is op
aanmelders voor de voltijd variant. Neem bij vragen
hierover contact op met de opleiding.
Je neemt eerst deel aan de 21+ toets, dan weet je of
je de opleiding mag starten, en daarna kun je
checken of de opleiding aan je wensen en
verwachtingen voldoet met de Studiekeuzecheck.
Studenten die in Studielink aangeven dat ze een
functiebeperking hebben krijgen een uitnodiging voor
een intakegesprek met een studentendecaan van
Inholland. De studentendecaan hoort niet bij een
specifieke opleiding, maar is er voor alle studenten. In
het gesprek met de studentendecaan wordt
besproken welke mogelijkheden en voorzieningen
Inholland heeft om je te ondersteunen. Daarnaast
neem je deel aan de Studiekeuzecheck bij je
opleiding. De studentendecaan adviseert opleidingen
over eventuele aanpassingen.
De SKC van een andere hogeschool is bij Inholland
niet geldig. Dit betekent dat je je opnieuw moet
aanmelden voor de SKC.
Wanneer je binnen Inholland een niet verwante
opleiding volgde, moet je ook opnieuw deelnemen
aan de SKC. Als je binnen Inholland een verwante
opleiding volgde kun je vrijstelling krijgen.
Het SKC advies is maar 1 jaar geldig (zie
studiekeuzecheck regels). Dit betekent dat er geen
vrijstelling wordt gegeven en je de SKC opnieuw moet
doen wanneer het SKC advies is verlopen.

Staat jouw vraag er niet bij?
Meer informatie over de Studiekeuzecheck

Meer informatie over de (Inholland) regels omtrent de
Studiekeuzecheck
Vragen, opmerkingen, klachten of bezwaren met
betrekking tot de Inholland Studiekeuzecheck?

Ga naar de Studiekeuzecheckpagina op onze website
of neem contact op met de Centrale
Studentenadministratie via 0900-464 655 263, per
email via csa@inholland.nl, of stuur een bericht via
whatsapp: 06 - 2111 5555
Via de laatste versie van het Studentenstatuut en de
bijbehorende Regels Studiekeuzecheck
Vragen, opmerkingen en/of klachten over de gang
van zaken bij de Studiekeuzecheck of de uitkomst
doorgegeven worden aan de Centrale
Studentenadministratie (via bovenstaande
contactgegevens)
Bezwaren kunnen, binnen zes weken na de datum
van de betreffende mededeling, schriftelijk ingediend
worden bij afdeling Klachten en Geschillen via:
geschillen@inholland.nl
Meldpunt Studiekeuzecheck ISO en LSVb:
www.meldpuntstudiekeuzecheck.nl

