
 

 
 
 
 

OPLEIDINGSSPECIFIEKE INFORMATIE INSCHRIJVINGSREGLEMENT HAN 2020-2021 

Communicatie en Multimedia Design (CMD) 

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

 
havo 

Je bent toelaatbaar met de volgende havo profielen: 

- Natuur & Gezondheid (NG)  

- Natuur & Techniek (NT)   

- Economie & Maatschappij (EM)  

- Cultuur & Maatschappij (CM) extra vak Wiskunde A of B 

 

Heb je het profiel Cultuur & Maatschappij afgerond? Dan moet je wel wiskunde A of B als extra vak hebben. 

Als je geen wiskude A of B in je pakket hebt zitten kun je dat compenseren met de instaptoets wiskunde.   

 

Vwo 

Je kunt met elk profiel beginnen aan de cmd-opleiding 

 

Mbo 

Met een diploma op mbo-4-niveau kun je je aanmelden voor elke opleiding bij de HAN 

 
Hbo/wo 
Je kunt de cmd-opleiding starten met elk hbo of wo diploma.  
 

 

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

Nee. De voltijdstudie start alleen in September.  

 

 
3. Wat houdt de deficiëntietoets in? 

 

Wil je starten met CMD en heb je een havodiploma zonder wiskunde A of B? 

 

Om toegelaten te kunnen worden dien je een voldoende te behalen voor de instaptoets wiskunde. Tijdens de 
toets komen de volgende onderwerpen aan de orde: 

 

- Rekenen 

- Machten en wortels 

- Lineaire functies toegepast in economische situaties 

 

Aanmelden voor de instaptoets wiskunde 

 

Voordat je je aanmeldt voor de instaptoets wiskunde meld je je eerst aan voor de opleiding CMD via 
Studielink. Vervolgens meld je je aan voor de instaptoets wiskunde. Je kunt je tot uiterlijk 1 juni 2020 
aanmelden voor deze toets. Na ontvangst van je aanmelding stuurt de opleiding de wiskundesyllabus naar het 
opgegeven adres. 

 

Wat is de studielast? 

Je moet rekening houden met een studielast van ongeveer 30 uur voor de voorbereiding van deze instaptoets. 

 

Wanneer wordt de toets afgenomen? 

De toets zal plaatsvinden in juni 2020. Halverwege mei ontvang je per e-mail de gegevens over de exacte 
datum en tijdstip van de toets. 

 



Hoe lang duurt de toets? 

De toets duurt 120 minuten. 

 

Wat mag je tijdens de toets gebruiken? 

Tijdens de toets mag je een wetenschappelijke (‘gewone’) rekenmachine gebruiken. Deze neem je zelf mee. 

 

Wanneer ben je geslaagd voor de instaptoets? 

Je hebt de toets gehaald als je een 5,5 of hoger scoort. 

 

Heb je de toets niet gehaald? 

Er wordt één keer per jaar een toetsmogelijkheid aangeboden (in juni). Je kunt dan de toets herkansen. Je 
stroomt dan minimaal één studiejaar later in.  

 

 
4. Wat houdt de Toelatingstoets 21+ in? 

Het 21+ Toelatingsonderzoek bestaat onder meer uit het doen van een capaciteitentest die speciaal voor deze 
opleiding is ontwikkeld. Als je al ergens anders geslaagd bent voor een toelatingsonderzoek of een 
capaciteitentest, geldt dat niet als vrijstelling. Je zult de test altijd moeten doen. 
 
Aan deelname van de capaciteitentest zijn kosten verbonden. Voordat je kunt deelnemen aan de test dien je je 
eerst aan te melden als student via Studielink. Geef bij je aanmelding aan dat je van gebruik wil maken van 
Colloquium Doctum. 
 
Het 21+ Toelatingsonderzoek bestaat in ieder geval uit de volgende onderdelen en eisen: 
 
- Je beheerst de Nederlandse taal voldoende om met de opleiding te kunnen aanvangen, minimaal niveau 

NT2 (alle onderdelen) of vergelijkbaar. 
- Je hebt een voldoende basisvooropleiding (mbo-diploma niveau 3, een overgangsbewijs naar havo 5 of 

vwo 5, getuigschrift hbo-propedeuse) 
- Je behaalt een voldoende score op de door de opleiding georganiseerde capaciteitentest. Je hebt voor 

deze test één herkansingsmogelijkheid na een wachttijd van een half jaar. 
 
Capaciteitentest 
De capaciteitentest bestaat uit 8 subtests. Deze subtests meten 4 factoren: Logisch redeneren & ruimtelijk 
inzicht, numerieke vaardigheden, verbale vaardigheden en perceptuele snelheid. 
 

1. Logisch redeneren & ruimtelijk inzicht 
Bij logisch redeneren gaat het er om in hoeverre je in staat bent om bepaalde verbanden te ontdekken 
tussen plaatjes en wordt gemeten in hoeverre je in staat bent je ruimtelijk te oriënteren. 

2. Numerieke capaciteiten 
Hier wordt gekeken naar de vaardigheid om te kunnen rekenen en naar het vermogen tot redeneren 
met getallen. 

3. Verbale capaciteiten 
Hier wordt gekeken naar de mate waarin je de betekenis van Nederlandse woorden kent en naar het 
vermogen om verbanden tussen woorden te zien. 

4. Perceptuele snelheid 
Hierbij wordt het snel en nauwkeurig kunnen onderscheiden van verschillen gemeten. 

 
 

5. Hoe verloopt de studiekeuzecheck?  

1. Ongeveer een week na inschrijving voor de opleiding CMD via studielink ontvang je een maitlje 

met een link naar de online vragenlijsten voor de studiekeuzecheck. De vragenlijsten zijn een 

verplicht onderdeel van de studiekeuzecheck. Er volgen een aantal vragenlijsten.  

2. De eerste vragenlijst gaat over je oriëntatie en verwachtingen. Hoe ben je op het idee gekomen 

om deze studie te kiezen en waarom denk je dat die bij je past.  

3. De tweede online vragenlijst bestaat uit opleidingsgerelateerde vragen. Je krijgt hier o.a. een link 

naar een werkboek. We raden je aan de opdrachten uit het werkboek thuis te maken. Hiermee 

krijg je een goede indruk van opdrachten in het eerste jaar van de opleiding.  

4. Voor stap vier is er een ‘corona-antwoord’ (4a) en een ‘normaal antwoord’(4b)   

a. Het derde onderdeel van de studiekeuzecheck is normaal gesproken een afspraak bij 

de HAN. Dit studiejaar zijn echter alle fysieke afspraken op de HAN afgelast om verdere 

verspreiding van het coronavirus in Nederland te voorkomen. Dat betekent dat jouw 

advies dit studiejaar alleen is gebaseerd op de online vragenlijst, de bijeenkomst gaat 

niet door. 



b. Je wordt uitgenodigd voor een studiekeuzebijeenkomst op de HAN waarin je in gesprek 

gaat met andere studie-kiezers en studenten die al zijn begonnen met hun opleiding 

CMD. In dat gesprek bespreek je o.a. je werkboek en krijg je een nog beter idee of de 

opleiding goed bij je past. De aanwezige studenten en docenten geven daarin ook 

advies op basis van wat zij zien in je werkboek en je bijdrage aan de 

studiekeuzebijeenkomst.  

5. Binnen een maand na het invullen van de onlinevragenlijsten en de studiekeuzebijeenkomst 

krijg je een mail met daarin je studiekeuzeadvies. Als je het advies hebt ontvangen kun je je 

inschrijving definitief maken.  

a. Toevoeging vanwege de Corona-maatregelen: Dit jaar geven we geen negatief 

studiekeuzeadvies, omdat je je iets minder goed hebt kunnen oriënteren.  

 

 
Je hoeft ook niet deel te nemen aan de studiekeuzecheck als: 
 
- Je al een propedeutisch getuigschrift WO, een bachelor getuigschrift of een mastergetuigschrift hebt. 
- Je in het studiejaar hiervoor ingeschreven hebt gestaan voor de propedeuse van dezelfde opleiding. 
- Je in het studiejaar hiervoor ingeschreven hebt gestaan voor een opleiding met hetzelfde propedeuse-

examen. 

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

voldoende beheers? 

n.v.t. 

 

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

n.v.t. 
 

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

n.v.t. 
 

9. Heeft de opleiding ook een facultatieve studiekeuzecheck? 

n.v.t. 

 

10. Wat zijn de kwalitatieve toelatingseisen van mijn opleiding? 

n.v.t. 

 
 
 
 

 
Dit document is vastgesteld door de academiedirecteur op: 12-06-2020 met advies van 

de studentengeleding van de academieraad op: 10-06-2020 


