Addendum behorende bij de In- en
uitschrijfregels 2020-2021
Centrale Studentenadministratie
Versie 4 augustus 2020
Dit addendum is een aanvulling op de In- en Uitschrijfregels 2020-2021.
De overige regels van de In- en Uitschrijfregels blijven ongewijzigd van kracht.
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Hoofdstuk 1, artikel 1.2
De aanmelddeadline voor de reguliere bacheloropleidingen of associate-degree-opleidingen in
verband met het toelatingsrecht / (recht op) Studiekeuzecheck gaat van 1 mei naar 1 juni 2020.

Hoofdstuk 2, artikel 2.1
2.1 Havo en vwo: Profiel- en/of vakkeneisen
Bij een havo- of vwo-diploma kunnen er eisen gesteld worden aan het profiel- en/of de vakken. De
Centrale studentenadministratie (CSA) controleert of jouw diploma voldoet aan de profiel- en/of de
vakkeneisen die op dit moment gelden. Komt dit niet overeen dan is er sprake van een deficiëntie
(een tekort). Het is mogelijk dat je dit tekort al hebt opgevangen door aanvullend onderwijs. De CSA
kan je hierover alleen informeren nadat je een inschrijfverzoek via Studielink hebt gedaan en wij jouw
diploma hebben gecontroleerd. Kijk in Selfservice of jij hiervoor nog iets moet uploaden. Doe dit voor
1 juni 2020 zodat je, wanneer je niet aan de vereisten voldoet, een deficiëntietoets kunt maken. Meer
informatie vind je op de webpagina van de deficiëntietoets. Voor meer informatie over profiel- en/of
vakkenpakketeisen havo en vwo klik hier.
Voor sommige groepen studenten geldt dat zij door het coronavirus nu niet in de gelegenheid
zijn om hun examens af te leggen en op tijd hun diploma te behalen dat nodig is voor de
doorstroom naar het vervolgonderwijs.
Voor het voortgezet onderwijs geldt dat er geen centraal examen plaatsvindt, maar er wel een
volwaardig diploma wordt uitgereikt. Voor het civiele effect en dus ook de toelating tot het ho,
is dat diploma niet anders dan andere diploma’s.

2.2 Mbo-diploma niveau 4
Mbo-diploma’s niveau 4 geven toegang tot alle bacheloropleidingen en associate-degree-opleidingen,
maar bij bepaalde opleidingen moet je ook aan de verderop genoemde aanvullende of nadere
bijzondere vooropleidingseisen voldoen. Toch kan ook dan het ontbreken van specifieke kennis of
vaardigheden een negatieve invloed hebben op je studiesucces in het hbo. Daarom geven een aantal
opleidingen een dringend instroomadvies:
Als je als gevolg van het coronavirus nog één of enkele kleine vakken niet hebt kunnen
afronden voor 1 september dan wel in de afronding van je beroepspraktijkvorming zit en dat
wel voor 1 januari 2021 kan gaan halen, dan zal Inholland je toch al toelaten tot haar onderwijs.
Als je het mbo-diploma niet voor 1 januari 2021 hebt behaald, dan zal je alsnog van de hboopleiding af moeten.
Voor de voorwaardelijke toelating bij de overgang van mbo naar hbo hebben wij vóór 15
augustus een onderbouwd afrondingsadvies nodig die is opgesteld door de
onderwijsorganisatie waar je op dit moment actief staat ingeschreven. In dit advies staat of jij
in staat bent om voor 31 december 2020 je MBO opleiding af te ronden.

Hoofdstuk 2, artikel 2.7
2.7 Aanvullende en bijzondere nadere vooropleidingseisen
Voor de opleidingen Muziek, Sportkunde en Verloskunde gelden aanvullende toelatingseisen:
 Bij Sportkunde gaat het om voldoende aanleg en geschiktheid voor de uitoefening van het
beroep waarop de opleiding voorbereidt wat betreft de ontwikkeling van de vereiste
praktische bedrevenheid in bewegingsactiviteiten en een sportmedisch onderzoek afgenomen
door de Sport- en Beweegkliniek in Haarlem;
Door de coronamaatregelen kan het voorkomen dat je langer moet wachten totdat de sport
medische keuring kan worden afgenomen. Hiervoor geldt dan dat het document in ieder
geval vóór 1 januari 2021 bij ons binnen moet zijn.
Na je aanmelding via Studielink ontvang je hierover informatie van de betreffende opleiding.
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Voor de pabo gelden bijzondere nadere vooropleidingseisen:
 Heb je een havo- of mbo-4-diploma en wil je naar de pabo? Dan gelden extra instroomeisen.
Je moet aantonen over voldoende kennis te beschikken over de vakken aardrijkskunde,
geschiedenis en natuur en techniek. Hiervoor worden toetsen georganiseerd door de paboopleiding. Wanneer je een vwo- of hbo-diploma hebt hoef je deze toetsen niet te maken. Op
www.goedvoorbereidnaardepabo.nl staat informatie over de toetsen, wanneer de toetsen
plaatsvinden en hoe je je daar op kunt voorbereiden. Je krijgt voor één of meerdere toetsen
vrijstelling als je in het betreffende vak havo-eindexamen hebt gedaan of een havodeelcertificaat hebt. Voor natuur en techniek voldoet één van de vakken natuurkunde,
biologie of natuur, leven en technologie (NLT).
Als je de pabo-toelatingstoets hebt gedaan krijg je hierover van het Cito de uitslag. Als je geslaagd
bent krijg je een certificaat dat je bij de CSA moet inleveren. Je moet voor alle drie de vakken
aantonen dat je voldoet aan de toelatingseisen, anders ben je niet toelaatbaar op de pabo. In de
praktijk betekent dit dat mbo’ers meestal drie toelatingstoetsen moeten afleggen, havoleerlingen
meestal één of twee.
Wanneer je in september wilt starten met de Pabo, kun je vooralsnog in juni, juli of augustus
de toelatingstoetsen doen. Indien de toelatingstoetsen van juni geen doorgang vinden of in te
beperkte mate, dan stroom je onder voorbehoud in op de Pabo. Je hebt de verplichting om per
1 januari 2021 alsnog aan te tonen dat je aan de gestelde vooropleidingseisen voldoet. Je kan
dan gebruikmaken van de verschillende toetsvensters die hiervoor tot eind 2020 open zullen
staan. Ook hierbij geldt dat je voor elk van de toetsen één herkansingsmogelijkheid hebt. Op
het moment dat je per 1 januari 2021 niet aan de gestelde vooropleidingseisen voldoet, dien je
de opleiding alsnog te verlaten.
De beperkte geldigheidsduur van de certificaten van de behaalde toelatingstoetsen wordt
aangepast naar vijf jaar. Hierbij is het aan de Pabo’s om met terugwerkende kracht na te gaan
of in het verleden behaalde certificaten met de beperkte geldigheidsduur ook binnen de
voorgestelde duur van 5 jaar vallen.

Hoofdstuk 2, artikel 2.11
2.11 Toelating masteropleiding
Voor toelating tot een masteropleiding moet je in elk geval beschikken over een bachelorgraad of
over aantoonbare kennis, inzicht en vaardigheden op het niveau van een bachelorgraad. Daarnaast
gelden vaak aanvullende eisen.
Voor de doorstroom van de bachelor naar de master geldt in zijn algemeenheid dat voorkomen
moet worden dat studenten volgend studiejaar niet kunnen starten met hun vervolgopleiding
omdat zij door de coronacrisis niet in de gelegenheid zijn geweest om hun opleiding voor 1
september 2020 te voltooien, doordat zij één of enkele vakken niet hebben kunnen afronden.
Hogescholen en universiteiten krijgen de ruimte om af te wijken van de eis dat een
bacheloropleiding moet zijn afgerond voorafgaand aan deelname aan een masteropleiding.
Hogescholen en universiteiten zullen de ruimte die hen aldus wordt geboden, elk invullen op
de wijze die het best past bij specifieke kenmerken van de overgang van bachelor naar master
in respectievelijk het hbo en het wo.
De hogescholen zullen voor hun masteropleidingen op basis van een afrondingsadvies van de
bacheloropleiding en een weging van de zwaarte van de masteropleiding, studenten
voorwaardelijk toelaten. Deze voorwaardelijke toelating geldt tot 1 januari 2021. Indien de
student het niet lukt om de instroomeisen voor 1 januari 2021 af te ronden, dient hij/zij de
opleiding te verlaten.

Hoofdstuk 2, artikel 2.12
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2.12 Taaleis Nederlandstalige opleiding
Als je als gevolg van het stil leggen van de Staatsexamens als tweede taal niet in staat bent
om voorafgaand aan de start van het studiejaar voldoende beheersing van het Nederlands via
Nt2 aan te tonen, dan wordt je voorwaardelijk toegelaten tot het hoger onderwijs, indien je naar
verwachting binnen een redelijke termijn over het gewenste niveau zult beschikken. Dit kan
onder de voorwaarden dat je aan de voorkant aantoont over voldoende beheersing van de
Nederlandse taal te beschikken door middel van een taaltoets, aangeboden door de
Hogeschool of anderszins aantoont aan het gewenste taalniveau te voldoen.

Hoofdstuk 2, artikel 2.13
2.13 Taaleis Engelstalige opleiding
Voor internationale studenten geldt dat zij doordat testcentra door coronamaatregelen
gesloten zijn, mogelijk niet in staat zijn tijdig een taaltoets Engels af te leggen. Om te
voorkomen dat zij hierdoor niet zouden kunnen starten met de opleiding, wordt tijdelijk de
mogelijkheid geboden om de online varianten van bestaande toetsen (die al genoemd worden
in de gedragscode internationale student) af te leggen. Hieraan wordt door de landelijke
commissie gedragscode internationale student nadere invulling aan gegeven.

Hoofdstuk 2, artikel 2.14
2.14 Toelatingstoets
Heb je geen diploma waarmee je toelaatbaar bent en ben je op 1 september (1 februari voor de
februari-instroom) 21 jaar of ouder, dan kun je aan de toelatingstoets (voorheen 21+ toets) meedoen.
Voor dat toelatingsonderzoek dien je je wel tijdig te hebben aangemeld via Studielink en bij je
aanmelding hebben aangegeven dat je niet over de juiste vooropleiding beschikt.
Rond je de toets met succes af, dan ben je voor de door jou gekozen opleiding toelaatbaar. Je
ontvangt dan een Bewijs van Toelating dat instellings- en opleidingsspecifiek is. Dit betekent dat je
met dit Bewijs van Toelating alleen toegelaten bent tot een bepaalde opleiding binnen Hogeschool
Inholland.
De toets wordt in twee delen opgesplitst: Het eerste deel is een capaciteitentest, hiervoor
wordt mogelijk gemaakt om de test op 13 juni op afstand (thuis) te maken op een computer of
laptop. Als de kandidaat slaagt voor de test wordt deze op een later moment uitgenodigd voor
het tweede deel, de vaktoets(en) dit geldt ook als je een voorbereidingscursus volgt. De datum
hiervan zal op korte termijn bekend worden. Mocht de kandidaat niet slagen voor de test dan
wordt deze niet uitgenodigd voor de vaktoets. De toelatingsprocedure stopt dan voor de
kandidaat. Het betaalde bedrag voor de vaktoets wordt dan geretourneerd.
In de Infowijzer Toelatingstoets staat uitgebreide informatie over de toelatingstoets.

Hoofdstuk 3, artikel 3.2
3.2 Verplichte onderdelen
Als je binnen de groep valt die deel moet nemen aan de SKC, dan ontvang je na aanmelden een mail
met daarin de link naar Selfservice. Afhankelijk van je woonadres (Nederland of buitenland), vind je
hier een overzicht van de verplichte onderdelen van de SKC met daarbij aanvullende info:
Woonachtig in Nederland
 Je start eerst thuis met een online vragenlijst;
 Afhankelijk van het resultaat van je online vragenlijst ontvang je direct een positief
advies of je wordt door de opleiding uitgenodigd voor een skype- of telefoongesprek.
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In dit gesprek ga je verder vaststellen of de opleiding bij je past en ontvang je daarover
een advies. Houd hierbij de resultaten en jouw eventuele vragen over de online
vragenlijst bij de hand. Het advies krijg je direct te horen en wordt later bevestigd via
de mail. Deelname aan dit gesprek is een verplicht onderdeel van de
Studiekeuzecheck. Informatie hierover vind je via Studiekeuzecheck in Selfservice.
Voor een aantal opleidingen geldt dat je vooraf aan de bijeenkomst een huiswerkopdracht
moet maken;

Hoofdstuk 3, artikel 3.5
3.5 Switchen na een aanmelding uiterlijk op 1 mei
Als je op uiterlijk 1 mei 1 juni een aanmelding hebt gedaan voor een opleiding in het hoger onderwijs,
dan bestaat na 1 mei de mogelijkheid om alsnog een aanmelding te doen voor een andere opleiding
tot uiterlijk 31 augustus. De SKC voor de nieuwe aanmelding is dan eveneens verplicht. Ook bij een
negatief advies kun je doorgaan met het verder compleet maken van jouw inschrijfdossier voor de
opleiding waarvoor je je hebt aangemeld.

Hoofdstuk 4, artikel 4.10
4.10 Uitblijven van betalen
Wil je op 1 september verder met je studie of wil je een andere studie gaan volgen, dan dient de
volledige betaalachterstand, inclusief de incassokosten, betaald te zijn voor 1 augustus 1 september.
Wil je starten met een studie in februari dan dient de betaalachterstand te zijn voldaan op 1 januari.

Hoofdstuk 5, artikel 5.3
5.3 Voorwaarden verblijfsvergunning t.b.v. studie
Een verblijfsvergunning ten behoeve van studie wordt aangevraagd en afgegeven voor de gehele
duur van de opleiding, met een maximum van 4 jaar en 3 maanden. Als deze periode verstreken is en
de student heeft de opleiding nog niet afgerond, kan de verblijfsvergunning verlengd worden voor de
resterende duur van de opleiding. Indien nodig, kun je de verlenging van je verblijfsvergunning
aanvragen bij de CSA. Hier zijn kosten aan verbonden (leges IND en administratiekosten). Wanneer
je je verblijfsvergunning laat verlopen en je komt uit een land waar je, om naar Nederland te komen,
eerst een MVV hebt moeten aanvragen, dan moet je terug naar dit land om opnieuw een MVV aan te
vragen.
Om de verblijfsvergunning ten behoeve van studie te mogen behouden, moet de student jaarlijks aan
een aantal voorwaarden voldoen:
Voor einde huidige studiejaar

Voldoende studievoortgang. Volgens de wet Modern Migratiebeleid (MoMi) moet de
student voldoen aan de minimale studievoortgangseisen (50% van de te behalen
studiepunten) die zijn vastgesteld door de IND.
“Studenten uit derde landen kunnen vanwege corona(maatregelen) studievertraging oplopen,
met als gevolg dat zij niet tijdig het aantal studiepunten kunnen behalen dat is vereist om de
verblijfsvergunning te behouden. Als onderdeel van de administratie- en bewaarplicht, moet
de instelling de studievoortgang van buitenlandse studenten met een verblijfsvergunning
registreren, en onvoldoende studievoortgang melden bij de IND. Melding is niet vereist
wanneer sprake is van een verschoonbare reden voor de vertraging. Studievertraging als
gevolg van corona levert een verschoonbare reden op voor die studievertraging.

5

Hogeronderwijsinstellingen communiceren hierover met de studenten en medewerkers die dit
betreft.”

Hoofdstuk 6, artikel 6.4
6.4 Bindend studieadvies (BSA)
Hogeschool Inholland volgt het advies van het ministerie van OCW om het afwijzend bindend
studieadvies (BSA) uit te stellen tot het eind van het tweede studiejaar (collegejaar 2020/2021).
Hiermee willen we studenten helpen die anders mogelijk studievertraging oplopen door de
uitbraak van het coronavirus.
Mocht je nog meer vragen hebben over het bindend studieadvies en jouw specifieke situatie,
dan kan je deze vinden bij Vragen & Antwoorden BSA studenten op Iris.
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