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OPLEIDINGSSPECIFIEKE INFORMATIE INSCHRIJVINGSREGLEMENT HAN 2020-2021  

 

CHEMIE DEELTIJD 

 

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 of  Natuur en Gezondheid.  

De deeltijdse vorm van de opleiding wordt alleen als verkort traject aangeboden daarom gelden er 

aanvullende ingangseisen, namelijk:  

- vwo-certificaten voor Wiskunde B en Scheikunde of het behalen van het certificaat van de HAN 

instroomcursus Basiskennis Chemie. Als je Wiskunde B en Scheikunde op vwo-niveau met een 7 hebt 

af rond krijg je vrijstelling voor respectievelijk de instroomvakken wiskunde en labrekenen.  

- basis laboratorium praktijkvaardigheden. Deze kan je bijvoorbeeld aantonen met werkervaring 

als chemisch analist.  

- daarnaast werk je in de chemische sector. Je hebt de mogelijkheid om op hbo-niveau een 

afstudeeropdracht te doen en je krijgt begeleiding op hbo-niveau.  

b) een vwo-diploma met het prof iel Natuur en Techniek of  Natuur en Gezondheid. 

Als je Wiskunde B en Scheikunde met een 7 hebt afgerond krijg je vrijstelling voor 

respectievelijk de instroomvakken wiskunde en labrekenen. 

De deeltijdse vorm van de opleiding wordt alleen als verkort traject aangeboden daarom gelden er 

aanvullende ingangseisen, namelijk:  

 - basis laboratorium praktijkvaardigheden. Deze kan je bijvoorbeeld aantonen met werkervaring als 

chemisch analist.  

-  je hebt de mogelijkheid om op hbo-niveau een afstudeeropdracht te doen en je krijgt 

begeleiding op hbo-niveau.  

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

De deeltijdse vorm van de opleiding wordt alleen als verkort traject aangeboden daarom gelden er 

aanvullende ingangseisen, namelijk 

-  een MLO-diploma niveau 4. 

-  het behalen van het certif icaat van de HAN instroomcursus Basiskennis Chemie.  

 -  je hebt de mogelijkheid om op hbo-niveau een afstudeeropdracht te doen en je krijgt 

begeleiding op hbo-niveau.  

 

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

Ja. Je kunt 2 keer per jaar starten. Per 1 september en per 1 februari. 

 

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 betref t het deelnemen aan en afronden van de HAN cursus basiskennis chemie 

Deze cursus is op het niveau van de propedeuse.  

 

De deeltijdse vorm van de opleiding wordt alleen als verkort traject aangeboden daarom gelden er 

aanvullende ingangseisen, namelijk:  

- basis laboratorium praktijkvaardigheden. Deze kan je bijvoorbeeld aantonen met werkervaring als 

chemisch analist.  

- daarnaast werk je in de chemische sector. Je hebt de mogelijkheid om op hbo-niveau een 

afstudeeropdracht te doen en je krijgt begeleiding op hbo -niveau.  



 

 

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  en het voldoen aan 

de aanvullende ingangseisen.  

 

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. betref t het deelnemen aan en afronden van de HAN cursus basiskennis 

chemie Deze cursus is op het niveau van de propedeuse.  

De deeltijdse vorm van de opleiding wordt alleen als verkort traject aangeboden daarom gelden er 

aanvullende ingangseisen, namelijk:  

- basis laboratorium praktijkvaardigheden. Deze kan je bijvoorbeeld aantonen met werkervaring als 

chemisch analist.  

- daarnaast werk je in de chemische sector. Je hebt de mogelijkheid om op hbo-niveau een 

afstudeeropdracht te doen en je krijgt begeleiding op hbo -niveau.  

 

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  en het voldoen aan 

de aanvullende ingangseisen.  

 

5. Hoe verloopt de studiekeuzecheck? 

De studiekeuzecheck kent de volgende inhoud en procedure:  

- Je kunt je aanmelden voor de studie via studielink of  je vraagt een adviesgesprek aan via 

de site. 

- Je wordt uitgenodigd voor een advies/intakegesprek met de deeltijd coördinator.  

- Er wordt gesproken over je verwachtingen. Hoe ben je op het idee gekomen om Chemie 

Deeltijd te gaan doen? Waarom denk je dat de studie bij je past? En wat verwacht je te 

gaan leren?  

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

voldaan aan de voorwaarden van de studiekeuzecheck.  

 

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 

 


