Studiekeuzecheck
Tijdens de Studiekeuzecheck maak je kennis met docenten en/of studenten. We hopen
dat je een goede indruk krijgt van de match tussen jou en de opleiding. Je ontvangt van
de Centrale Studentenadministratie het definitieve studiekeuzeadvies per e-mail.
Meer informatie over de Studiekeuzecheck vind je ook op inholland.nl/studiekeuzecheck.
Welke stappen volgen na de Studiekeuzecheck lees je hieronder.

		Studiekeuzecheck afgerond:
een match
		
tussen jou en de opleiding
Met een match (eventueel met aandachtspunten)
mag je in september beginnen met je opleiding.

		
Studiekeuzecheck afgerond:
		 geen match
		
tussen jou en de opleiding
Als blijkt dat er geen match is tussen jou en de
opleiding zal dat een teleurstelling zijn. Weet dat
de Studiekeuzecheck bedoeld is om jou, voordat je
aan een opleiding begint, bewust te maken over
je studiekeuze: een studie die past bij jouw
vaardigheden, wensen en verwachtingen.
Bij ‘geen match’ zijn er twee mogelijkheden:

1. Er is geen match en je hebt je
voor 1 mei aangemeld
Het studiekeuzeadvies dat je hebt gekregen is niet
bindend. Je kunt in september starten met de
opleiding van jouw keuze. We raden je wel aan om
nog eens goed na te denken over je keuze en de
reden waarom er geen match is.

2. Er
 is geen match en je hebt je
na 1 mei aangemeld
Het studiekeuzeadvies dat je hebt gekregen is vaak
bindend. Kijk voor de voorwaarden op inholland.nl/
studiekeuzecheck. Dit betekent dat je niet kunt
starten met de opleiding van jouw keuze.
Tijdens de Studiekeuzecheck heeft de docent toegelicht waarom er geen match is.

Als je wilt, kun je een gesprek aanvragen bij het Studiekeuze Adviescentrum om je te begeleiden naar
een andere studiekeuze. De contactgegevens vind je op inholland.nl/studiekeuzeadviescentrum.

Voordat je kunt beginnen met je opleiding moet je eerst aan alle inschrijfvoorwaarden voldoen.
Een actueel overzicht van de voor jou geldende inschrijfvoorwaarden vind je in Selfservice
(studentportal.inholland.nl) en in de Inholland MyStart-app. Zorg dat je zo snel mogelijk aan alle
voor jou geldende voorwaarden voldoet.

Met vragen over je aanmelding of toelating kun je contact opnemen met de Centrale Studentenadministratie
via 023 522 3228, een WhatsApp bericht sturen naar 06 2111 5555 of mailen naar csa@inholland.nl.

Veel succes en we zien je graag eind augustus!

