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OPLEIDINGSSPECIFIEKE INFORMATIE INSCHRIJVINGSREGLEMENT HAN 2020-2021  
 
LOGOPEDIE 
 

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

HAVO 

Met een havodiploma kun je je aanmelden voor Logopedie. Je kunt met alle profielen terecht:  

 

Economie & Maatschappij (E+M)  

Cultuur & Maatschappij (C+M)   

Natuur & Gezondheid (N+G)  

Natuur & Techniek (N+T) 

 

VWO 

Met een vwo-diploma kun je je aanmelden voor Logopedie. Je kunt met alle profielen terecht:  

 

Economie & Maatschappij (E+M)  

Cultuur & Maatschappij (C+M)  

Natuur & Gezondheid (N+G)  

Natuur & Techniek (N+T)   

 

MBO 

Met een mbo-diploma niveau 4 kan je je aanmelden voor elke opleiding bij de HAN. 

 

HBO/WO 

Met een hbo- of wo-diploma kun je je aanmelden voor Logopedie.   

 

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

Nee, de opleiding Logopedie heeft geen februari instroom. De opleiding Logopedie start ieder jaar op1  

September. 

 

3. Wat houdt de deficiëntietoets in? 

  

Niet van toepassing 

 

 

4. Wat houdt de Toelatingstoets 21+ in? 

Ben je 21+ en heb je niet het juiste diploma? In dat geval kun je meedoen aan het 21+ 

Toelatingsonderzoek. Hierin wordt jouw kennis getoetst van:   

 

Nederlands op niveau 3F 

Engels op niveau B1-B2 

 

Slaag je hiervoor, dan heb je een vrijstelling voor de eisen die gelden voor je vooropleiding. De 

vrijstelling is 1 jaar geldig vanaf het moment dat je het onderzoek hebt gedaan. 

 

Meedoen aan het Toelatingsonderzoek 21+ kost € 50,- per toets. Dit is inclusief één herkansing per 

toets. 



 

 

5. Hoe verloopt de studiekeuzecheck? 

Stap 1. Doe zo snel mogelijk de studiekeuzecheck.  

Een paar dagen na je aanmelding krijg je een e-mail met een link naar jouw studiekeuzecheck. Start zo 

snel mogelijk met de studiekeuzecheck, dan weet je of dit de opleiding is die bij je past. En kun je met 

een gerust hart de zomervakantie tegemoet. 

 

Stap 2. Maak de online vragenlijst van de opleiding 

Jouw verwachting en beeld van de opleiding en het beroep staat centraal in deze vragenlijst. 

 

Stap 3. Plan je afspraak bij de HAN  

Alle fysieke studiekeuzecheckbijeenkomsten en - gesprekken op de HAN gaan dit studiejaar niet meer 

door vanwege de maatregelen rondom het coronavirus. Dit onderdeel van de studiekeuzecheck is dit 

studiejaar niet meer verplicht. Wel wordt je uitgenodigd om telefonisch de vragenlijst door te nemen met 

een docent Logopedie. De opleiding neemt contact met je op voor het maken van een afspraak.. 

 

Stap 4. Check je studiekeuzeadvies 

Als je de online vragenlijst(en) hebt afgerond krijg je van ons een mailtje met jouw studiekeuzeadvies. 

Dat kunnen 2 adviezen zijn: 

 

Positief: Er is een match tussen jou en de opleiding. Je kunt je inschrijving definitief gaan maken. 

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. 

 

Normaalgesproken hoort hier een 3e optie bij: een negatief studieadvies. Dit studiejaar geven we echter 

geen negatief studiekeuzeadvies, omdat jij je minder goed hebt kunnen oriënteren. 

 

Het kan gebeuren dat jij je studiekeuzeadvies al binnen hebt voordat je het keuzedeel hebt afgerond. 

Dat komt omdat het keuzedeel dit jaar niet meetelt in het studiekeuzeadvies. Toch is het voor jouzelf 

nog steeds belangrijk om het keuzedeel af te ronden, zodat je zeker weet dat deze opleiding goed bij 

jou past. 

Stap 5. Maak je inschrijving definitief 

Om je aanmelding definitief te maken, maak je eerst een HANaccount aan. Hiervoor heb je je 

studentnummer nodig. Deze vind je in de bevestigingsbrief die je na je aanmelding in Studielink hebt 

ontvangen. Met je HANaccount krijg je toegang tot je persoonlijke pagina. Hierop kun je op ieder 

moment zien wat de status is van je aanmelding en wat er nog moet gebeuren op je inschrijving 

definitief te maken. Zorg dat je alles definitief is op uiterlijk 31 augustus, zodat jij op 1 september kunt 

starten met je opleiding. 

 

 

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: xx-xx-2020 met advies van de 

studentengeleding van de academieraad op: xx-xx-2020 
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