COMMUNICATIE (CO)
1. Aan welke profiel- en/of vakkenpakket eisen moet ik voldoen?

•

Mbo niveau 4
Heb je tijdens je opleiding weinig wiskunde of economie gehad? Dan is het slim om een instaptoets
te maken voor deze vakken.

•

Havo-diploma met profiel:
o Economie & Maatschappij (EM)
o Cultuur & Maatschappij (CM) met Wiskunde A of B
o Natuur & Gezondheid (NG)
o Natuur & Techniek (NT)

•

Vwo-diploma met profiel:
o Economie & Maatschappij (E+M)
o Cultuur & Maatschappij (C+M)
o Natuur & Gezondheid (N+G)
o Natuur & Techniek (N+T)

Heb je een hbo- of wo-opleiding afgerond, dan kun je starten met Communicatie als je vooropleiding
aansluit.
•

Heb je een hbo-propedeuse?
o Check via DUO de code van jouw opleiding. Komt deze overeen met die van onze CO opleiding?
Dan kun je jezelf voor het 2e jaar inschrijven. Let op: je wordt niet automatisch toegelaten. Je krijgt
eerst een gesprek met een studieloopbaanbegeleider. Is de code van je opleiding anders? Dan kun
je een eenvoudig intake-onderzoek aanvragen.

•

Heb je een wo-propedeuse?
Dan kun je wellicht doorstromen naar het 2e jaar.
Heb je minder dan 40 studiepunten in je propedeuse? Dan kun je alleen losse vrijstellingen
aanvragen. Dit kun je pas doen na je start met de opleiding.
Heb je meer dan 40 studiepunten in je propedeuse, en geen certificaat of een andere
opleidingscode? Vraag een eenvoudig intake-onderzoek aan.

•
•

2. Kan ik ook starten met de opleiding per 1 februari?
Het is niet mogelijk om met de opleiding CO te starten op 1 februari.
3. Wat houdt de deficiëntietoets in?
Communicatie heeft instaptoetsen economie, wiskunde en Nederlands. Deze toetsen zijn bedoeld voor
de volgende situaties:
•
•

Je hebt een havo of vwo diploma en je voldoet niet aan de extra eisen die horen bij jouw profiel.
Je hebt een mbo 4 diploma zonder wiskunde en economie. We raden je aan om deze toetsen te
doen, dan heb je een betere aansluiting met de opleiding. Je hoeft de toetsen niet te behalen om
toegelaten te worden tot de opleiding.
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•

De instaptoets Nederlands maak je alleen als je alle stappen van het 21+ toelatingsonderzoek
doorloopt.

Het programma van de instaptoets wiskunde
• rekenen
• machten en wortels
• lineaire functies
• Deze onderwerpen pas je toe in economische situaties.
Het programma van de instaptoets economie
Management & organisatie/Bedrijfseconomie
• basisrekenvaardigheden organisaties
• balans, winst- en verliesrekening
• marketingbeleid
Algemene economie
• inkomensvorming productie en structuur
• bestedingen en conjunctuur
• macro: de kringloop economische groei
• Het programma van de instaptoets Nederlands
Het programma van de instaptoets Nederlands
Let op: deze toets doe je alleen als je meedoet aan het 21+ toelatingsonderzoek.
• werkwoordspelling
• algemene spelling
• interpunctie
• formuleren
4. Wat houdt de Toelatingstoets 21+ in?
Ben je 21+ en heb je niet het juiste diploma? Als je voldoet aan de voorwaarden, kun je meedoen aan
een toelatingsonderzoek. Wil je meedoen aan een toelatingsonderzoek? Het onderzoek bestaat uit 3
stappen.
•
•
•

beoordeling CV en motivatie
persoonlijk gesprek
instaptoets(en)

Als je een stap met een voldoende afrondt, mag je door naar de volgende stap.
Let op:
• Dit 21+ toelatingsonderzoek geldt uitsluitend voor de economische opleidingen van de HAN
(behalve voor HBO-rechten).
• Heb je al een toelatingsonderzoek gedaan bij een andere opleiding of een andere hogeschool? Dit
toelatingsonderzoek is niet geldig voor deze opleiding bij de HAN.
Om mee te kunnen doen aan het 21+ toelatingsonderzoek, moet je voldoen aan een aantal eisen.
1. Je bent 21 jaar of ouder op het moment dat je start met de opleiding.
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2. Je vooropleiding is voldoende: een bijna behaalde havo 5, vwo 6 of economische opleiding (op mbo4 niveau).
3. Niet voldoende vooropleiding? Je kunt aantonen dat je relevante werkervaring hebt.
4. Je kunt je motivatie goed verwoorden.
5. Je bent zelfstandig en gemotiveerd.
6. Je hebt een plan B: wat is je alternatief als je niet door de toelating komt?
7. Je hebt je nog niet ingeschreven voor een andere economische opleiding (m.u.v. HBO-Rechten).
Voldoe je niet aan voorwaarde 1 en/of 2, dan wordt je niet uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek, je
ontvangt een schriftelijke afwijzing.
De 3 stappen van het toelatingsonderzoek volgen elkaar op. De toelatingscommissie beoordeelt elke
stap: als je een voldoende hebt, mag je door naar de volgende stap.
Stap 1: cv en motivatie
We bekijken of je voldoet aan de voorwaarden van het toelatingsonderzoek. Als dat het geval is, krijg je
een uitnodiging voor stap 2. Voldoe je niet? Dan bellen wij je even persoonlijk op. Je krijgt advies over
wat je kunt doen om eventueel aan een volgend toelatingsonderzoek mee te doen.
Stap 2: persoonlijk gesprek
In dit gesprek leren wij je een stuk beter kennen: we besluiten of je doorgaat naar stap 3. We
bespreken de volgende onderwerpen:
•
•
•
•
•
•

je vooropleiding, cijferlijsten en diploma's;
waarom je kiest voor deze opleiding;
je thuissituatie en hoe je studeert;
je werkervaring op het gebied van je studie;
je kansen op succes met de studie;
welke toetsen je eventueel nodig hebt.

Stap 3: instaptoetsen
Je maakt de instaptoetsen die we in stap 2 hebben besproken: Economie/M&O/Bedrijfseconomie,
Wiskunde en/of Nederlands. Met een voldoende (minimaal een 6.0), mag je starten met de opleiding.

5. Hoe verloopt de studiekeuzecheck?
1. Maak de online vragenlijst oriëntatie en verwachtingen
Dit is een verplicht onderdeel van de studiekeuzecheck. Je ontvangt per mail een uitnodiging om te
starten met jouw studiekeuzecheck. Hoe eerder je deze afrondt, hoe fijner voor jezelf. Zijn we een
match? Dan mag je je inschrijving verder afronden en zien we je graag bij de intro. Toch geen match?
Dan heb je nog voldoende tijd om je te verdiepen in een andere opleiding. Start dus zo snel mogelijk
met deze online vragenlijst waarin je aangeeft wat je hebt gedaan om te komen tot je keuze voor deze
studie en waarom je denkt dat deze studie bij jou past.
2. Maak de online vragenlijst van de opleiding
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Dit is een verplicht onderdeel van de studiekeuzecheck. Deze online vragenlijst bestaat uit het schrijven
van een motivatiebrief (met CV) en het opzoeken van een vacature die je aanspreekt en past bij de
opleiding Commerciële Economie.
3. Fysieke afspraken bij de HAN
Nadat je de online vragenlijst ingevuld hebt, maak je een afspraak voor een één op één gesprek met
een docent van de opleiding CO. Tijdens het gesprek bespreek je de door jou ingevulde vragenlijst.
4. Check je studiekeuzeadvies
Als je de online vragenlijsten hebt afgerond en deelgenomen hebt aan het gesprek, dan krijg je van ons
een mail met jouw studiekeuzeadvies. Dat kunnen 3 adviezen zijn:
9. Positief: er is een match tussen jou en de opleiding. Je kunt je inschrijving definitief gaan maken.
10. Nadere actie: De opleiding adviseert je om nog een aantal dingen te doen. Het kan verstandig zijn
om je nog wat verder in de opleiding te verdiepen, een instapcursus te volgen of jouw bijzondere
omstandigheden te melden. Dat vergroot jouw kans op succes in deze opleiding. Je kunt je inschrijving
al wel direct definitief gaan maken.
11. Negatief studieadvies: We hebben de indruk dat je tijdens de studiekeuzecheck je ervan bewust
bent geworden dat jij en de opleiding (in elk geval op dit moment) niet goed matchen. Wij delen die
conclusie. In de toelichting op dit advies vind je de belangrijkste reden(en) waarop dit advies is
gebaseerd. We adviseren je om je te verdiepen in een andere, beter passende opleiding of beroep, of
om andere stappen te nemen die te maken hebben met de reden van het negatief advies..
5. Maak je inschrijving definitief
Zorg dat je je studiekeuzeadvies zo snel mogelijk ontvangt, uiterlijk op 31 augustus. Dan kunnen we je
inschrijving op tijd definitief maken.

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?
Zie toelating HBO/WO.
9. Heeft de opleiding ook een facultatieve studiekeuzecheck?
Nee de studiekeuzecheck is altijd verplicht.
10. Wat zijn de kwalitatieve toelatingseisen van mijn opleiding?
Niet van toepassing

