TOELATING

_

Overweeg je een deeltijd- of duale hbo-opleiding? Hier lees je meer over de
toelatingseisen van een bachelor- of Associate degree opleiding. En wat je kunt doen als
je niet (helemaal) aan de eisen voldoet.

SNEL ANTWOORD
Heb je vragen over je toelating? Stel je vraag aan de medewerkers van Bureau Toelating:
 Stuur een mail: Toelating@han.nl
 Liever bellen?: 024 - 3530500

TOELATINGSEISEN
Ga je voor een bachelor of een Associate degree? Voor de start van een deeltijd- of duale opleiding heb
je een diploma van één van de volgende opleidingen nodig:
 mbo-diploma niveau 4
 havo-diploma
 vwo-diploma
Heb je wel de goede vooropleiding maar niet het juiste profiel of vakkenpakket? Of heb je een
buitenlands diploma? Check wat op jou van toepassing is en wat de mogelijkheden zijn. De
toelatingseisen per opleiding, vind je op de opleidingspagina: han.nl.

21+ TOELATINGSONDERZOEK
Ben je 21+ en heb je niet het juiste diploma? Als je voldoet aan de voorwaarden, kun je meedoen aan
een 21+ toelatingsonderzoek. Tot het 21+ onderzoek behoort altijd het vak Nederlands. Voor sommige
opleidingen is het nodig om meer toetsen te doen. In de meeste gevallen zijn dit economie/m&o of
wiskunde. Slaag je voor deze test, dan kun je alsnog instromen in de opleiding.
Let op:
 Dit 21+ toelatingsonderzoek geldt uitsluitend voor de economische opleidingen van de HAN.
 Heb je al een toelatingsonderzoek gedaan bij een andere opleiding of een andere hogeschool?
Dan is dit onderzoek toch verplicht.

ONTBREKENDE VAKKEN HALEN
Heb je wel de juiste vooropleiding maar niet het juiste profiel? Geen probleem. Bij de HAN kun je de
ontbrekende vakken alsnog halen. Vaak zijn dit economie/m&o of wiskunde. Tijdens je aanmelding
bespreken we welke vakken en cursussen je nodig hebt. De inhoud van de toetsen die je hiervoor maakt
is gelijk aan de inhoud van de instaptoetsen van het 21+ toelatingsonderzoek. Ook jouw aanmelding,
betaling en voorbereiding zijn hetzelfde.
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TOETSING
Welke toetsen maak je?
Een toets beoordeelt of je economie/m&o, Nederlands of wiskunde op havo-eindexamenniveau beheerst.
Welke toets(en) je maakt verschilt per opleiding. Tijdens je aanmelding bespreken we welke toetsen je
moet maken.
Opleiding

Associate degree Accountancy
Associate degree Bedrijfskunde
Associate degree Juridisch medewerker
Associate degree Logistics Management
Associate degree Online Marketing & Sales
Bachelor Accountancy
Bachelor Bedrijfskunde
Bachelor Commerciële Economie
Bachelor Finance & Control
Bachelor HBO-Rechten
Bachelor Logistics Management

Toets
economie/
m&o (digitaal)
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Toets
Nederlands
(digitaal)
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Toets
Nederlands
(tekstbegrip)

Toets
wiskunde
(digitaal)
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Toetsonderdelen
Toets
Economie/m&o

Nederlands

Wiskunde

Toetsonderdelen
 Management en organisatie: basisrekenvaardigheden, organisaties, balans en
winst- en verliesrekening, marketingbeleid.
 Algemene economie: inkomensvorming, productie en structuur, bestedingen en
conjunctuur, macro (de kringloop), economische groei.
 Taaltoets (digitaal, 3f niveau) via Hogeschooltaal: spelling, zinstructuur, taalgebruik.
 Toets tekstbegrip (schriftelijk): woordenschat, kunnen zien van samenhang in de
tekst. Let op: de toets tekstbegrip wordt alleen gemaakt door personen die willen
starten met de opleiding HBO-rechten of Juridisch medewerker.
Rekenen, machten en wortels, lineaire functies (toegepast in economische situaties)

Wettelijke regelingen toelating hbo-onderwijs
Het toelatingsonderzoek vindt zijn juridische grondslag in artikel 7.29 van de Wet op het Hoger Onderwijs
en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) en in artikel 24 van de onderwijs- en examenregeling (OER) van
de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Hierin staat dat aspirant-studenten van 21 jaar en ouder, die
niet in het bezit zijn van een voor toelating vereist diploma, met een voldoende resultaat voor dit
onderzoek toelaatbaar zijn. Op grond van een elders door jou behaald diploma/getuigschrift, kun je
mogelijk vrijgesteld worden van de vooropleidingseis ex artikel 7:24 lid 2 van de Wet op het hoger
onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en daarmee ingeschreven worden voor de opleiding van HAN
Deeltijdstudies Economie, Management en Recht. Jouw diploma/getuigschrift kan op grond van artikel
2.3 van de OER gelijkwaardig worden beoordeeld aan een in het tweede lid van artikel 7.24 van de WHW
bedoeld diploma. Dit betekent simpelweg dat je dan geen toelatingsonderzoek hoeft te doen. Indien je
van mening bent dat je hiervoor in aanmerking komt, dan verzoeken wij je om contact met ons op te
nemen zodat je diploma/getuigschrift nader beoordeeld kan worden.
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Geldigheid
Er is geen sprake van landelijke geldigheid. Een op deze basis afgegeven verklaring van toelating, geldt
alleen voor de toelating tot een specifieke economische deeltijd of duale opleiding van de HAN. De
verklaring is 1 kalenderjaar geldig. Je mag een toets twee keer per jaar maken. Heb je al een
toelatingsonderzoek gedaan bij een andere opleiding of een andere hogeschool? Dan is dit onderzoek
toch verplicht.

VOORBEREIDING
Toetsen economie/m&o en wiskunde (digitaal)
De toetsen Economie/m&o en wiskunde worden digitaal afgenomen via het online e-learning systeem
Parate Kennis (www.paratekennis.nl). Ook kun je je via dit systeem extra voorbereiden op de toetsen
door middel van digitale oefenopgaven. Om gebruik te kunnen maken van Parate Kennis, en dus deel te
kunnen nemen aan de toets, moet je beschikken over een persoonlijk account.
Dit account wordt door ons voor je aangemaakt, nadat je inschrijving voor de toets voltooid is. Je
ontvangt na inschrijving een activatiemail (let op: check ook je map met ongewenste e-mail!). De
activatielink in deze mail is slechts 30 dagen geldig. Uitleg over de inschrijving voor deze toetsen vind je
onder het kopje ‘Inschrijfprocedure’.

Taaltoets Nederlands (digitaal-3F toets)
De toets Nederlands wordt aangeboden via Hogeschooltaal. Zonder licentie kun je niet deelnemen aan
de toets. Hogeschooltaal is het online zelfstudieprogramma om je taal- en schrijfvaardigheden te trainen.
Het is een leeromgeving die is afgestemd op jouw taalontwikkeling. Je start met een toets die je
startniveau bepaalt. In één overzicht zie je je scores plus een studieadvies. Zo kun je heel efficiënt aan je
verbeterpunten werken. Hogeschooltaal biedt de leerstof en oefentoetsen die je nodig hebt om op alle
onderdelen van de toets te slagen. Hogeschooltaal wordt ook gedurende de opleiding gebruikt. Je licentie
is 5 jaar (!) geldig, dus je hebt er je hele studie plezier van. Om een licentie van Hogeschooltaal aan te
schaffen, open www.hogeschooltaal.nl. Uitleg over de inschrijving voor deze toetsen vind je onder het
kopje ‘Inschrijfprocedure’.

Toets tekstbegrip Nederlands (schriftelijk)
Wil je starten met de opleiding HBO-Rechten of Juridisch Medewerker? Dan word je ook getoetst op
het schriftelijk onderdeel tekstbegrip. Ter voorbereiding op dit onderdeel kun je gebruik maken van de
websites www.cambiumned.nl, www.beterspellen.nl en het oefenen van oude havo-examens (via google
zijn de examens te vinden).
De HAN benadrukt het nut van het leermiddel Hogeschooltaal en raadt studenten aan om een licentie
aan te schaffen. Het is cruciaal om goed voorbereid de Hogeschooltaaltoets te kunnen maken. Daarnaast
biedt de licentie ook goede ondersteuning bij het verwerven van andere vaardigheden binnen de
opleiding.

Hulpmiddelen
Tijdens een aantal toetsen mag je hulpmiddelen gebruiken:
 Economie/m&o: standaard rekenmachine (geen grafische)
 Wiskunde: standaard rekenmachine (geen grafische)
 Nederlands Taaltoets: geen
 Nederlands tekstbegrip: geen

Opfriscursussen
De HAN geeft opfriscursussen op het gebied van Economie/m&o, Nederlands en wiskunde. Elke cursus
duurt twee avonddelen en wordt tweejaarlijks aangeboden. Wil je deelnemen aan een cursus? Neem dan
contact met ons op.
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PRAKTISCHE INFORMATIE
Wanneer zijn de toetsen?
Lees hier wanneer de toetsen voor de opleidingsstart in september 2022 en februari 2023 zijn.
Toets

Data

Tijden

Economie/M&O

Dinsdag 6 december 2022
Dinsdag 17 januari 2023

18.30 – 20.30 uur
18.30 – 20.30 uur

Dinsdag 20 juni 2023

18.30 – 20.30 uur

Dinsdag 22 augustus 2023

18.30 – 20.30 uur

Woensdag 7 december 2022
Woensdag 18 januari 2023

18.30 - 21.30 uur
18.30 - 21.30 uur

Woensdag 21 juni 2023

18.30 - 21.30 uur

Woensdag 23 augustus 2023

18.30 - 21.30 uur

Donderdag 8 december 2022
Donderdag 19 januari 2023

18.30 - 21.00 uur
18.30 - 21.00 uur

Donderdag 22 juni 2023

18.30 - 21.00 uur

Donderdag 24 augustus 2023

18.30 - 21.00 uur

Nederlands

Wiskunde

Toetsen vinden plaats op de HAN, Ruitenberglaan 31 in Arnhem. Ongeveer een week voor de toets
ontvang je een mail met praktische informatie.

Duur
Toets
Nederlands
Economie/m&o
Wiskunde

Duur
Taaltoets (digitaal): 60 minuten
Toets tekstbegrip (schriftelijk): 120 minuten
120 minuten
150 minuten

Identificatie
Bij binnenkomst moet je je kunnen legitimeren met een geldig identificatiebewijs. Houd daarnaast je
studentnummer bij de hand.
Als er geen legitimatie getoond kan worden door bijvoorbeeld diefstal of verlies van het identificatiebewijs,
dan kan er met een originele aangifte van diefstal en/of een originele aanvraag van een nieuw
identiteitsdocument van de gemeente een bewijs van inschrijving aangevraagd worden bij het
Tentamenbureau van de HAN.

Kom op tijd
Om deel te kunnen nemen aan de toetsen ben je verplicht om op tijd aanwezig te zijn. Als je onverhoopt
niet op tijd bent, dan vervalt jouw toets moment.
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INSCHRIJVING
Uiterlijke datum inschrijving toetsen
Je kunt je uiterlijk 10 werkdagen voor de toets datum inschrijven voor de toetsen.

Aanmelding opleiding Studielink
Inschrijving voor de opleiding via Studielink is vereist om deel te kunnen nemen aan de toets(en).
Volg de volgende stappen:
 Ga naar www.studielink.nl en log in. Hiervoor heb je een (geldig) DigiD nodig.
 Verstuur een vrijblijvend inschrijfverzoek (maximaal 4) via Studielink naar de hogeschool. Je
ontvangt informatie van HAN over de vervolgstappen, zoals het aanmaken van een HAN
Account.
 Heb je vragen over je inschrijving? Neem dan contact op met onze collega’s van de Studenten
Inschrijfadministratie via 026-3691045 of via SIA@han.nl.

Inschrijving (digitale) taaltoets Nederlands
Volg de volgende stappen:
 Ga naar www.hogeschooltaal.nl.
 Bij de keuze van je hogeschool kies je voor de HAN (stap 1).
 Kies voor het pakket Hogeschooltaal Nederlands (stap 2). Je betaalt eenmalig € 55,- voor een
onbeperkte toegang van 5 jaar.
 Je schrijft je in voor de opleiding ‘Toelating’ (stap 3).
 Wanneer je na de betaling een e-mail hebt ontvangen met je inloggegevens, kun je inloggen op
www.hogeschooltaal.nl. Klik op ‘Student’ en klik op ‘Inloggen voor studenten’. Aangezien je je
hebt inschreven bij ‘HAN’ mag je ook inloggen via ‘HAN’. Vul daarna de gegevens in die je via de
e-mail hebt ontvangen.
 1 tot 3 dagen na de inschrijving op Hogeschooltaal ontvang je een bevestiging van je inschrijving
per e-mail. Stuur direct deze bevestiging door naar deeltijd.emr@han.nl. Je bent pas
ingeschreven voor de toelatingstoets als je de bevestiging gemaild hebt.
Herkansing:
Via de https://webshop.han.nl/ bestel je de toets.
 Herkansing Deeltijd EMR – toets Nederlands onderdeel digitaal (€ 15,-)

Inschrijving taaltoets Nederlands onderdeel TEKTSBEGRIP
Inschrijving voor deze toets is alleen van toepassing als je wilt starten met de opleiding HBO-rechten of
Juridisch medewerker.
Volg de volgende stappen:


Bestel via de https://webshop.han.nl/ de toets.

Reguliere toetsen:
 Deeltijd EMR – Instaptoets Nederlands onderdeel tekstbegrip - alleen voor studenten die starten
met de opleiding HBO-Rechten of Juridisch medewerker (€ 30,-)
Herkansingen:
 Herkansing Deeltijd EMR - toets Nederlands onderdeel tekstbegrip (€ 15,-)
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Inschrijving toetsen economie/m&o en wiskunde
Volg de volgende stappen:
Via de https://webshop.han.nl/ bestel je de toets(en) die je wilt volgen.
Reguliere toetsen:
 Deeltijd EMR – Instaptoets Economie/M&O (€ 30,-)
 Deeltijd EMR – Instaptoets Wiskunde (€ 30,-)
Herkansingen:
 Herkansing Deeltijd EMR - toets Economie/M&O (€ 30,-)
 Herkansing Deeltijd EMR - toets Wiskunde (€ 30,-)
Betalen vanaf een buitenlandse bankrekening gaat helaas niet. Let op: je inschrijving is pas definitief als
de betaling is ontvangen. Vervolgens ontvang je een betalingsbevestiging en een bevestiging dat je staat
ingeschreven
Ook ontvang je altijd een mail van ons met verdere informatie over je voorbereiding.

TOCH LIEVER NIET?
Besluit je om welke reden dan ook dat je toch niet aan een toets wilt deelnemen? Meld je dan uiterlijk 5
werkdagen voor aanvang van de toets(en) per mail af (deeltijd.emr@han.nl). Vervolgens ontvang je je
geld retour.

UITSLAG EN INZAGE
Toetsen economie/m&o en wiskunde
Direct na het maken van deze gedigitaliseerde toetsen ontvang je de uitslag. Tevens is het mogelijk om
het gemaakte werk direct in te zien. Je kunt gelijk bezwaar indienen conform de geldende richtlijnen van
de HAN.

Taaltoets Nederlands (digitaal) - Hogeschooltaal
De uitslag van de digitale toets verschijnt op de persoonlijke pagina van Hogeschooltaal, direct nadat de
volledige toetstijd (60 minuten) verstreken is. Het is een voorlopige uitslag. Er kunnen geen rechten aan
worden ontleend. Je hebt drie werkdagen de tijd om te reageren op de uitslag. Eventuele bezwaren
worden door de redactie beoordeeld en indien terecht verwerkt. Na deze drie werkdagen is het behaalde
resultaat definitief.

Toets tekstbegrip Nederlands (schriftelijk)
Binnen 14 werkdagen na het maken van toets, ontvang je de uitslag. Binnen 5 werkdagen nadat de
uitslag bekend is gemaakt, word je geïnformeerd over de inzage. Tijdens deze inzage word je in de
gelegenheid gesteld om het gemaakte werk in te zien. Daarbij worden de opgaven, standaarduitwerking
en normering ter beschikking gesteld. Tevens kun je je bezwaar indienen, conform de geldende richtlijnen
van de HAN.
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WELKE UITSLAGEN ZIJN ER?
Beoordeling
Om toegelaten te worden tot de opleiding moet je de toets(en) met een voldoende hebben afgesloten:
 Economie/m&o
: minimaal 55 punten
 Wiskunde
: minimaal 55 punten
 Nederlands
:
1. Taaltoets (digitaal)
: minimaal 55 punten
2. Toets tekstbegrip (schriftelijk)
: minimaal 55 punten
De uitslag is één kalenderjaar geldig.
Uitleg resultatenberekening Nederlands Hogeschooltaal
De Hogeschooltaaltoetsen Nederlands bevatten 4 onderdelen:
- Werkwoordspelling
- Algemene Spelling
- Zinsstructuur (ook woordsoorten en zinsontleding)
- Algemeen taalkennis
Een 3F-toets bevat 20 vragen per onderdeel, 80 vragen in totaal.
Een Hogeschooltaaltoets Nederlands is voldoende afgerond als:
- Minstens 80% van alle vragen in de toets goed beantwoord zijn. Voor de 3F-toets zijn dit 66 vragen.
- Er minstens 80% is behaald voor het onderdeel werkwoordspelling.
Cijferberekening
Als je 80% van de vragen goed beantwoord hebt en het onderdeel werkwoordspelling ook met minimaal
80% hebt afgerond, heb je een voldoende voor de toets. Je krijgt dan het cijfer: 5.5.
Hieronder wordt de cijferberekening van de taaltoets weergegeven in een tabel.
Het gemiddelde percentage wordt afgerond. Een gemiddeld percentage van 79,5% wordt afgerond
naar 80%.
Cesuur

80%

Maximale score

100%

Voorbeeldscore

73%

80%

87%

Voorbeeld cijferberekening

4,7

5,5

7,1
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Geslaagd
Heb je alle toetsen van het 21+ toelatingsonderzoek volgens de slaagnorm afgerond? Dan ben je
toegelaten tot de opleiding en krijg je een Colloquium Doctum, ofwel een verklaring dat je geslaagd bent,
per post thuis gestuurd. Het is je officiële inschrijfbewijs.
Hoefde je alleen ontbrekende vakken te halen? Dan ontvang je geen apart inschrijfbewijs, wij verwerken
je resultaat en je bent automatisch toelaten tot de opleiding.

Herkansing
Je hebt niet voldaan aan de slaagnorm en recht op een herkansing per gemaakte toets. Toets(en) kun je
herkansen op de reguliere toetsdata. Je kunt een toets maximaal 2 keer per kalenderjaar maken.
Belangrijk:
 Wil je starten in september 2022, maar heb je de reguliere toets(en) niet gehaald in augustus?
Dan kun je je inschrijven voor een herkansing in december 2022. Mits je de herkansing(en)
voldoende afrond, kun je in februari 2023 starten met de opleiding.
 Wil je starten in februari 2023, maar heb je de reguliere instaptoets(en) niet gehaald in januari?
Dan kun je je inschrijven voor een herkansing in juni of augustus 2023. Mits je de herkansing(en)
voldoende afrond, kun je in september 2023 starten met de opleiding.
 Let op: niet alle opleidingen starten in februari. Op de opleidingspagina’s han.nl vind je de actuele
startdata.

Gezakt
Je hebt zowel de reguliere toets(en) als de herkansing(en) niet volgens de slaagnorm afgerond. Je kunt
helaas niet starten met de opleiding. Wij adviseren je in dit geval graag over alternatieven. Neem hiervoor
contact op met deeltijd.emr@han.nl of telefonisch (024) 353 05 00.
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