
 

1 

 

OPLEIDINGSSPECIFIEKE INFORMATIE INSCHRIJVINGSREGLEMENT HAN 2020-2021  

 

BIO-INFORMATICA 

 

1. Aan welke profiel- en/of vakkenpakketeisen moet ik voldoen? 

Je bent toelaatbaar tot de opleiding als je in het bezit bent van: 

a) een havodiploma met het prof iel Natuur en Techniek, Natuur en Gezondheid, Economie en 

Maatschappij of  Cultuur en Maatschappij met in het examen de vakken Wiskunde A, of  

Wiskunde B, of  Natuurkunde, 

b) een vwo-diploma met het prof iel Natuur en Techniek, Natuur en Gezondheid, Economie en 

Maatschappij of  Cultuur en Maatschappij met in het examen de vakken Wiskunde A of  

Wiskunde B, 

c) een mbo-diploma middenkaderopleiding of specialistenopleiding, hierna te noemen MBO-4 

 

2. Kan ik ook starten met de opleiding per 1 februari? 

Nee, de opleiding heef t alleen 1 september als of f iciële startdatum.  

 

3. Wat houdt de deficiëntietoets in? 

Indien je niet voldoet aan de nadere prof iel- en/of  vakkenpakketeisen dan kan de commissie 

toelatingsonderzoek besluiten dat je in aanmerking komt voor een toelatingsonderzoek. Dit 

toelatingsonderzoek bestaat uit def iciëntietoetsen voor de vakken die ontbreken als je de vakken 

van het gevolgde prof iel vergelijkt met het vereiste prof iel. Deze def iciëntietoetsen zijn op het niveau 

van het examen havo. De academie manager (gemandateerd door de academiedirecteur) kan het 

besluit nemen dat je wel of  niet kan worden ingeschreven op basis van de uitslag van het 

toelatingsonderzoek.  

 

4. Wat houdt de Toelatingstoets 21+ in? 

Indien je 21 jaar of  ouder bent en niet voldoet aan de toelatingseisen of  de nadere prof iel- en/of  

vakkenpakketeisen dan kan de commissie toelatingsonderzoek besluiten dat je in aanmerking komt 

voor een toelatingsonderzoek. Dit toelatingsonderzoek bestaat uit def iciëntietoetsen voor de vakken 

die ontbreken als je de vakken van het gevolgde prof iel vergelijkt met het vereiste prof iel. Deze 

def iciëntietoetsen zijn op het niveau van het examen havo. De academie manager (gemandateerd 

door de academiedirecteur) kan het besluit nemen dat je wel of  niet kan worden ingeschreven op 

basis van de uitslag van het toelatingsonderzoek.  

 

 

5. Hoe verloopt de studiekeuzecheck? 

De studiekeuzecheck kent de volgende inhoud en procedure:  

- Na aanmelding vul je online vragenlijsten in. Dit zijn oriënterende vragenlijsten over je 

verwachtingen. Hoe ben je op het idee gekomen om Bio-informatica te gaan doen? 

Waarom denk je dat de studie bij je past? En wat verwacht je te gaan leren? Het kan 

zijn dat we je even willen spreken over je aanmelding. Dan nemen we contact  met je 

op. 

- Je krijgt binnen 4 weken een positief  of een nadere actie advies. Met het advies heb 

je voldaan aan de voorwaarden van de studiekeuzecheck.  

- Je neemt deel aan een matchingsdag op de HAN om te bepalen of  de opleiding bij je 

past. Vanwege de ontwikkelingen rondom het coronavirus is er geen matchingsdag 

op de HAN. We organiseren wel een online bijeenkomst waaraan je op vrijwillige 



 

basis deel kunt nemen. Je krijgt binnen 4 weken na je aanmelding meer informatie 

over data en deelname. 

 

6. Ik volg een Engelstalige opleiding. Hoe kan ik aantonen dat ik het Engels voldoende 

beheers? 

Niet van toepassing 

 

7. Selectie & Plaatsing: welke stappen moet ik zetten? 

Niet van toepassing 

8. Selectie & Plaatsing: kan ik instromen in de hoofdfase van de opleiding? 

Niet van toepassing 

 

9. Heeft de opleiding ook een facultatieve studiekeuzecheck? 

Niet van toepassing 

 

 

10. Wat zijn de kwalitatieve toelatingseisen van mijn opleiding? 

Niet van toepassing 

 

Dit document is vastgesteld door de academiedirecteur op: 15 mei 2020 met advies van de 

studentengeleding van de academieraad op: 14 mei 2020 


