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OPLEIDINGSSPECIFIEKE INFORMATIE INSCHRIJVINGSREGLEMENT HAN 2020-2021  
 
BACHELOR HBO-ICT 
 

 

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

Er zijn geen profiel- of vakkenpakketeisen van de opleiding HBO-ICT. 

 

 

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

Nee. 

 

 

3. Wat houdt de deficiëntietoets in? 

Niet van toepassing. 

 

 

4. Wat houdt de Toelatingstoets 21+ in? 

Als je niet aan de vooropleidingseisen voor de opleiding voldoet en je bent daarvan niet vrijgesteld en je 

bent 21 jaar of ouder op het moment dat je je aanmeldt, dan kun je deelnemen aan een 

toelatingsonderzoek. Je kunt bij de Commissie Toelatingsonderzoek bewijsstukken indienen waaruit 

blijkt dat je de onderdelen van het toelatingsonderzoek op het niveau van het havo-examen beheerst. 

Het 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. 

[Verdiepende informatie over de capaciteitentest zie https://www.han.nl/opleidingen/hbo/hbo-

ict/voltijd/praktische-info#opleidingenhbohbo-ictvoltijdtakeover21+-toelatingsonderzoek-hbo-

ictindex] 

Bij het toelatingsonderzoek beoordeelt de daartoe bevoegde Commissie Toelatingsonderzoek of je 

geschikt bent om de opleiding te volgen en geeft bij gebleken geschiktheid vrijstelling van de 

vooropleidingseisen. In het besluit van de Commissie zijn de eisen en resultaten van het onderzoek 

afgewogen. Bij gebleken geschiktheid schrijft de HAN je op jouw verzoek voor de opleiding in. 

 

 

5. Hoe verloopt de studiekeuzecheck? 

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

met een link naar de online vragenlijsten voor de studiekeuzecheck. 

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 en enkele ict-

vraagstukken.  

4. Aan het eind van de tweede vragenlijst staat een link naar het werkboekje. Je moet de 

opdrachten uit het werkboekje thuis maken. Hiermee krijg je een goede indruk van 

opdrachten in het eerste jaar van de opleiding.  

https://www.han.nl/opleidingen/hbo/hbo-ict/voltijd/praktische-info#opleidingenhbohbo-ictvoltijdtakeover21+-toelatingsonderzoek-hbo-ictindex
https://www.han.nl/opleidingen/hbo/hbo-ict/voltijd/praktische-info#opleidingenhbohbo-ictvoltijdtakeover21+-toelatingsonderzoek-hbo-ictindex
https://www.han.nl/opleidingen/hbo/hbo-ict/voltijd/praktische-info#opleidingenhbohbo-ictvoltijdtakeover21+-toelatingsonderzoek-hbo-ictindex


 

5. Voor stap vier is er een ‘corona-antwoord’ en een ‘normaal antwoord’.  

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 tot stand komt zonder deze stap en 

alleen is gebaseerd op de online vragenlijst.  

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 HBO-ICT. In dat gesprek bespreek je o.a. de online vragenlijsten 

en het werkboekje 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 werkboekje en je bijdrage aan de studiekeuzebijeenkomst. Je krijgt 

direct je advies te horen. 

6. Binnen een maand na de studiekeuzebijeenkomst krijg je een mail met daarin de 

bevestiging van 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 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? 

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: 16-06-2020 met advies van de 

studentengeleding van de academieraad op:10-06-2020 


