
FAQ’s Inholland Studiekeuzecheck (SKC) 

Wat is de Inholland SKC? 

Wat is de Inholland SKC? De SKC 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 SKC 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 SKC activiteiten van de opleiding. Na deelname 
aan de SKC krijg je een (schriftelijk) advies van de 
opleiding. 
Woonachtig in een ander land? Afhankelijk van het 
resultaat van jouw online vragenlijst, krijg je direct een 
schriftelijk advies of word jij door de opleiding 
uitgenodigd voor een verplicht online gesprek. 

Wat is het doel van de SKC? Met de SKC kun je nog één keer checken of de 
opleiding echt bij jou past. De SKC 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 SKC hoe goed de match 
tussen jou en de opleiding is. 

Wat is het verschil tussen de SKC en een 
studiekeuzetest? 

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 SKC. Met de SKC check je een 
laatste keer of de opleiding die je hebt gekozen echt 
bij je past. 

Is de SKC verplicht? Ja, de SKC 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 (Mondzorgkunde 
of Verloskunde) of selectie (Muziek of Ad Electronic 
Music) hanteren een eigen procedure. Kijk voor 
andere uitzonderingen bij de vraag: Voor wie is de 
SKC niet? 

Voor wie is de SKC? Voor de opleidingen waarvoor de SKC verplicht is, 
moet je als student deelnemen. Wil je weten welke 
opleidingen dit zijn? Kijk hiervoor de overzichtslijst op 
de website. Ook als je verandert van opleiding is de 
SKC een vast onderdeel van je inschrijving. 
Wanneer je in het buitenland woont is de SKC ook 
verplicht, maar je hoeft er niet voor naar Nederland te 
komen.  

Voor wie is de SKC niet? - Als je je hebt aangemeld voor een deeltijd of duale 
opleiding. Voor de uitzonderingen zie 
Overzichtslijst. 

- Als je je hebt aangemeld voor een masteropleiding. 
- Als je je hebt aangemeld voor een opleiding met 

een selectieprocedure (Muziek of Ad Electronic 
Music) of numerus fixus (hiervoor geldt een andere 
procedure). 

 

 

https://www.inholland.nl/opleidingen/mondzorgkunde-voltijd/toelating/aanmeldingsprocedure-plaatsing/
https://www.inholland.nl/opleidingen/verloskunde-voltijd/toelating/
https://www.inholland.nl/opleidingen/muziek-voltijd/audities/
https://www.inholland.nl/opleidingen/associate-degree-electronic-music-en-fulltime/auditions/
https://www.inholland.nl/opleidingen/associate-degree-electronic-music-en-fulltime/auditions/
https://www.inholland.nl/media/0f0e1hmf/overzicht-studiekeuzecheck-inholland.pdf
https://www.inholland.nl/media/0f0e1hmf/overzicht-studiekeuzecheck-inholland.pdf
https://www.inholland.nl/opleidingen/muziek-voltijd/audities/
https://www.inholland.nl/opleidingen/associate-degree-electronic-music-en-fulltime/auditions/
https://www.inholland.nl/opleidingen/associate-degree-electronic-music-en-fulltime/auditions/
https://www.inholland.nl/inschrijven/numerus-fixus/


Waarom de Inholland SKC? 

Waarom is er de SKC bij Inholland? Door een goed passende studiekeuze verklein je de 
kans dat je uitvalt vanwege een verkeerde 
studiekeuze. Tijdens de SKC krijg je de kans om het 
beeld dat je van de opleiding en het beroep hebt te 
checken. Na de SKC krijg je een advies over je keuze 
voor de studie. Zo nodig krijg je hulp bij heroriëntatie 
op een andere studie. 

Moet je bij andere hogescholen ook aan de SKC 
deelnemen? 

De SKC 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 SKC aan. 

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

De SKC 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 SKC 
dan ook verplicht. 

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

- 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 SKC. Je kunt 
hier meer informatie vinden over ons Studiekeuze 
Adviescentrum. 

 

Wat houdt een SKC-advies in? 

Krijg ik een advies? Als je hebt deelgenomen aan een SKC dan krijg jij, na 
afloop van de activiteit bij Inholland, een SKC-advies 
Deze wordt ook per e-mail bevestigd. 

Wanneer krijg ik advies? Dit advies wordt vaak direct aan het einde van de 
SKC activiteit(en) met de opleiding 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 (online) 
gesprek over je advies dan kun je dat op de dag van 
de SKC aangeven. Een persoonlijk (online) gesprek is 
niet altijd een standaard onderdeel van de SKC. 

Waar wordt het advies op gebaseerd? Het advies wordt gebaseerd op de resultaten van de 
online vragenlijst, de eventuele SKC-
huiswerkopdracht en andere opdrachten gedurende 
de SKC activiteiten bij Inholland. 

Geeft een positief advies garantie op studiesucces? Het geeft geen garantie, maar bij een positieve match 
ben je verzekerd van een goede start van je studie en 
je studieloopbaanbegeleiding. 

Wat als ik er tijdens of na de SKC achter kom dat de 
opleiding niet bij mij past? 

Als je er tijdens of na de SKC achter komt dat de 
opleiding toch niet bij je past, dan kun je je meestal 
nog aanmelden voor een andere opleiding (dit hangt 
wel af van het moment in de instroomperiode). Mocht 
je bij het kiezen hulp willen, dan kun je terecht bij een 
van onze studiekeuzeadviseurs. Zij zijn tijdens de 
dagen van de SKC aanwezig voor het maken van een 
afspraak. Dat kan ook via onze website: afspraak 
maken voor Studiekeuzegesprek  

Kan een opleiding mij weigeren bij een negatief (geen 
match) advies na mijn SKC? 

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 SKC niet worden geweigerd door de 
opleiding. Doe je je aanmelding ná 1 mei en krijg je 
een negatief advies tijdens de SKC, dan zal de 

https://www.inholland.nl/studie-kiezen/studiekeuzegesprek/
https://www.inholland.nl/studie-kiezen/studiekeuzegesprek/
https://www.inholland.nl/studie-kiezen/studiekeuzegesprek/


opleiding jou niet toelaten. Tegen een negatief advies 
kun je in beroep gaan. Zie ook Regels 
Studiekeuzecheck in de CSA-gids. 

Kan ik het advies meenemen naar een andere 
opleiding? 

Nee, dit is in principe niet mogelijk, omdat de inhoud 
van de SKC per opleiding verschilt. Kijk voor 
uitzonderingen op de Overzichtslijst. 

 

Wanneer zijn er SKC’s? 

Hoe word ik geïnformeerd over de SKC bij Inholland Via de Centrale Studentenadministratie ontvang je per 
e-mail een link naar jouw persoonlijke 
Studiekeuzecheck pagina in Selfservice.  
Als je in Nederland woont, kun jij op deze pagina de 
volgende informatie vinden: 

- Link naar de verplichte online vragenlijst met 
de bijbehoren deadline 

- Indien van toepassing de link naar de 
huiswerkopdracht 

- Via Selfservice kan je een datum inplannen 
voor je activiteit met de bijbehorende 
deadline hiervoor. 

Als je in het buitenland woont, kun jij op deze pagina 
de volgende informatie vinden: 

- Link naar de verplichte online vragenlijst met 
de bijbehoren deadline 

- Indien van toepassing de link naar de 
huiswerkopdracht 

- Afhankelijk van het resultaat van de online 
vragenlijst en de opleiding van jouw keuze 
vind je hier of een online gesprek voor jou 
van toepassing is. 

- De periode waarin het eventuele gesprek 
plaatsvindt 

Kan ik me erop voorbereiden? Nee, de SKC is geen test of toets waarop je je moet 
voorbereiden. Naast de verplichte online vragenlijst 
die je vooraf maakt, kan het wel zijn dat de opleiding 
je vraagt vooraf een huiswerkopdracht te maken. 
Informatie hierover vind je in jouw SKC-pagina via 
Selfservice. Over de toegang tot de selfservice word 
je via de Centrale Studentenadministratie 
geïnformeerd. 

Mag ik mijn ouders meenemen naar de SKC? Ouders zijn welkom op onze Open Dagen en Open 
Avonden. De SKC 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. 

Vervangt dit een selectieprocedure/ loting / auditie / 
sportmedisch onderzoek / Toelatingstoets? 

Nee, dit vervangt niet de selectie/loting/auditie/ 
sportmedisch onderzoek/Toelatingstoets. Bekijk hier 
onze website voor informatie over de Toelatingstoets. 
Voor opleidingen met aanvullende eisen (Muziek, Ad 
Electronic Music, Mondzorgkunde en Verloskunde) 
gelden eveneens eigen selectie- en 
toelatingsprocedures. 

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

Na aanmelden via Studielink krijg je van ons (via de 
Centrale Studentenadministratie) een link naar jouw 
persoonlijk SKC-pagina in Selfservice. Informatie over 
SKC-data en tijdstippen kun je terugvinden in deze 
pagina. 

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

De datum voor je Studiekeuzecheck kan je inplannen 
via jouw SKC-pagina in Selfservice. Mocht je toch niet 
kunnen op die datum, dan kan je dit ook wijzigen via 
deze pagina.  

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

De SKC is bij Inholland in de meeste gevallen een van 
de voorwaarden om met een opleiding te beginnen. 

https://www.inholland.nl/media/0f0e1hmf/overzicht-studiekeuzecheck-inholland.pdf
https://www.inholland.nl/inschrijven/toelatingseisen/toelatingstoets/


Dat betekent dat als je niet komt, of je afmeldt zonder 
geldige reden, jij je recht op toelating kunt verliezen.  
Als er sprake is van zwaarwegende redenen dan kun 
je dat melden bij de Centrale Studenten Administratie 
via csa@inholland.nl . 

 

Aanmelden – deelnemen aan de SKC? 

Moet ik mij aanmelden voor de 
SKC? 

Na aanmelden via Studielink krijg je via de Centrale 
Studentenadministratie informatie over de voor jou 
verplichte SKC-activiteiten en toegang tot jouw SKC-
pagina via Selfservice. Hier vind je alle informatie 
over jouw SKC-activiteiten.  

Wat gebeurt er als ik me bij verschillende 
hogescholen aanmeld? 

Als je je bij Inholland aanmeldt word je altijd gevraagd 
om een SKC bij Inholland te doen. Andere 
hogescholen bieden ook een SKC aan. Je zult dan 
meerdere SKC doorlopen. 

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

Je krijgt voor elke opleiding informatie over verplichte 
deelname aan de SKC en als deze op dezelfde datum 
vallen vragen wij je een keuze te maken. Je kunt ook 
de datum van de SKC wijzigen (zie vraag ‘kan ik de 
datum wijzigen). Wij adviseren je, als je twijfelt tussen 
heel verschillende opleidingen een afspraak te maken 
bij ons Studiekeuze Adviescentrum. Dit kan via onze 
website. 

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

Als je 2 weken voorafgaand aan de SKC 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. 

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

Vanaf 1 oktober tot en met 1 augustus kun je je via 
Studielink aanmelden voor een opleiding die in 
september start. 
LET OP! Wanneer je je ná 1 mei voor het eerst 
aanmeldt in het Hoger Onderwijs, is het SKC-advies 
bindend. Dit betekent dat je bij een negatief advies 
niet kunt starten met de opleiding. 

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

Voor opleidingen met een februari-instroom kun je je 
aanmelden in Studielink t/m 15 januari. Voor de 
regels over het wel of niet bindend zijn van het SKC-
advies voor de februari-instroom zie de 
Studiekeuzecheck Regels.  

Wat gebeurt er als ik me ná 1 mei aanmeld in het 
Hoger Onderwijs? 

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. 
2) je hebt nog tijd om je te oriënteren op een andere 
studie als de studie niet bij je blijkt te passen. 
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 in de CSA-gids. 

Kost het geld? Nee, er zijn geen kosten aan verbonden. We vinden 
het belangrijk dat je een opleiding kiest die goed bij je 
past. 

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

Soms wel, maar veelal niet. Wanneer dit wel het 
geval is wordt het door de desbetreffende opleiding 
aangegeven. Kijk voor uitzonderingen op de 
Overzichtslijst. 

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

Via de Centrale Studentenadministratie kun jij 
aangeven dat jij vrijwillig deel wilt nemen en krijg je 
hierover informatie. Houd er rekening mee dat het 
programma van de SKC met name gericht is op 
aanmelders voor de voltijd variant. Neem bij vragen 
hierover contact op met de opleiding. 

mailto:csa@inholland.nl
https://www.inholland.nl/studie-kiezen/studiekeuzegesprek/
mailto:csa@inholland.nl
https://www.inholland.nl/media/0f0e1hmf/overzicht-studiekeuzecheck-inholland.pdf


In welke volgorde doe ik de Toelatingstoets en de 
SKC? 

Omdat de Toelatingstoets uit twee delen bestaat en 
het eerste deel elke maand gedaan kan worden is 
volgorde waarin je Toelatingstoets en de SKC doet 
niet van belang. Let op! Houdt er wel rekening mee 
dat als jij niet slaagt voor beide delen van de 
Toelatingstoets je niet toelaatbaar bent en niet kunt 
starten met de opleiding (ondanks dat je misschien al 
een positief advies hebt vanuit de SKC). 

Hoe wordt er omgegaan met een functiebeperking? 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 SKC bij je opleiding. De 
studentendecaan adviseert opleidingen over 
eventuele aanpassingen.  

Ik volg op dit moment een opleiding bij 
Inholland/andere hogeschool, maar ik wil switchen 
naar een andere opleiding. Moet ik dan opnieuw een 
SKC doen? 

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. Zie hiervoor 
ook de Overzichtslijst.  

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

Het SKC advies is maar 1 instroomjaar 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 SKC Ga naar de SKC-pagina op onze website of neem 
contact op met de Centrale Studentenadministratie 
via 023 522 3228, per email via csa@inholland.nl, of 
via whatsapp: 06 - 2111 5555 

Meer informatie over de (Inholland) regels omtrent de 
SKC 

Via de laatste versie van de In- en uitschrijfregels of 
de CSA-gids met daarin Regels Studiekeuzecheck 

Vragen, opmerkingen, klachten of bezwaren met 
betrekking tot de Inholland SKC? 

Vragen, opmerkingen en/of klachten over de gang 
van zaken bij de SKC of de uitkomst kunnen 
doorgegeven worden aan de Centrale Studenten-
administratie (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 

 

  

https://www.inholland.nl/voor-decanen/
https://www.inholland.nl/media/0f0e1hmf/overzicht-studiekeuzecheck-inholland.pdf
https://www.inholland.nl/inschrijven/studiekeuzecheck-skc/
mailto:csa@inholland.nl
mailto:geschillen@inholland.nl
http://www.iso.nl/nieuws/iso-en-lsvb-lanceren-meldpunt-studiekeuzecheck/
https://lsvb.nl/2018/02/22/studenten-lanceren-meldpunt-studiekeuzecheck/
http://www.meldpuntstudiekeuzecheck.nl/

