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OPLEIDINGSSPECIFIEKE INFORMATIE INSCHRIJVINGSREGLEMENT HAN 2020-2021  
 
BACHELOR MEDISCHE HULPVERLENING 
 
1. Aan welke profiel- en/of vakkenpakketeisen moet ik voldoen? 
Havo met alle profielen. Een diploma met biologie is niet verplicht, maar kennis hiervan is wel 
noodzakelijk tijdens de opleiding. 

• Natuur & gezondheid (N+G) 
• Natuur & Techniek (N+T) met biologie aanbevolen 
• Natuur, Gezondheid & Techniek met biologie aanbevolen 
• Economie & Maatschappij (E+M) met biologie aanbevolen 
• Cultuur & Maatschappij (C+M) met biologie aanbevolen 

 
Vwo met alle profielen. Een diploma met biologie is niet verplicht, maar kennis hiervan is wel 
noodzakelijk tijdens de opleiding. 

• Natuur & Gezondheid (N+G) 
• Natuur & Techniek (N+T) met biologie aanbevolen 
• Economie & Maatschappij (E+M) met biologie aanbevolen 
• Cultuur & Maatschappij (C+M) met biologie aanbevolen 

 
Mbo, niveau 4. Onderstaande mbo-opleidingen sluiten het beste aan: 

• Mbo Verpleegkunde 
• Mbo Doktersassistent 

 
Hbo / Wo: 

• Met een hbo of wo-diploma voldoe je om mee te doen kun je meedoen aan de 
selectieprocedure voor Medische Hulpverlening. 

 
21+ Toelatingsonderzoek: 

• Ben je ouder dan 21 jaar en niet in het bezit van een (juist) diploma, dan kan je deelnemen aan 
het 21+ Toelatingsonderzoek. Kennis wordt getoetst op: 
 Nederlands niveau 3F 
 Engels niveau B1-B2 

Is de kandidaat geslaagd dan geldt een vrijstelling voor de eisen die gelden voor de vooropleiding. 
De vrijstelling is één (1) jaar geldig vanaf het moment dat de vrijstelling is afgegeven. onderzoek is 
gedaan.  
Kosten: € 50,- per toets (inclusief één (1) herkansing per toets). 

 
Buitenlands diploma: 

• Een buitenlands diploma moet tenminste gelijkwaardig zijn aan een Nederlands diploma. Bij 
twijfel over het niveau van het diploma kan er contact worden opgenomen met HAN 
Voorlichtingscentrum.  

• Taaleis: er moet worden aangetoond dat de kandidaat het Nederlands zowel mondeling als 
schriftelijk beheerst. 

• Is de kandidaat in Nederland met een vluchtelingenstatus en aangesloten bij het UAF, dan kan 
men meedoen aan het Taal & Schakeljaar van de HAN. Dit jaar bereidt de kandidaat optimaal 
voor op de bachelor opleiding.  

 



 

 
2. Kan ik ook starten met de opleiding per 1 februari? 
De opleiding BMH start jaarlijks per september. De opleiding kent geen startmoment per 1 februari.  
 
3. Wat houdt de deficiëntietoets in? 
Niet van toepassing 
 
4. Wat houdt de Toelatingstoets 21+ in? 
Als je niet voldoet aan de vooropleidingseisen en je bent daarvan niet vrijgesteld en je bent jonger dan 
21 jaar, dan kun je in ieder geval in de volgende gevallen deelnemen aan een toelatingsonderzoek: 

• Je hebt een diploma in het buitenland gehaald dat in het land waar het is afgegeven toegang 
geeft tot een gelijkwaardige opleiding. 

• Er is sprake van een bijzondere situatie zodat je geen diploma kunt laten zien. 
 

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: 

• Voldoende beheersing van de Nederlandse taal om met de opleiding te kunnen aanvangen; 
• Voldoende beheersing van de Engelse taal om met de opleiding te kunnen aanvangen. 

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? 
Studiekeuzecheck is een HAN-breed bepaalde procedure. 
Zie https://www.han.nl/studeren/voltijd/aanmelden/check-je-keuze/studiekeuzecheck/ 
 
 
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? 
Selectiecriteria: 

• Inschrijven via Studielink (uiterlijk 15 januari / 23.59 uur) 
• Het schrijven en inleveren van van een motivatiebrief (uiterlijk 15 januari / 23.59 uur 
• Meedoen aan de selectiedag, laatste week van januari, bestaande uit: 

 Het maken van een Kennistoets 
 Het houden van een pitchgesprek waarbij aanwezig de kandidaat, docent van de 

opleiding en een collega uit het werkveld.  
 

8. Selectie & Plaatsing: kan ik instromen in de hoofdfase van de opleiding? 
Voor de opleiding BMH zijn er beperkingen voor het instromen in de hoofdfase. De BMH kent een 
numerus fixus met als vereiste dat kandidaten de Selectieprocedure doorlopen. Studenten kunnen 
eventueel een verzoek tot hogere instroom neerleggen bij de Academiemanager. De 

https://www.han.nl/studeren/voltijd/aanmelden/check-je-keuze/studiekeuzecheck/


 

Academiemanager bekijkt dan samen met de opleiding of er een mogelijkheid is (afhankelijk van 
stageplekken).  
 
9. Heeft de opleiding ook een facultatieve studiekeuzecheck? 
Niet van toepassing. De BMH is geen opleiding met aanvullende eisen. 
 
 
10. Wat zijn de kwalitatieve toelatingseisen van mijn opleiding? 
Niet van toepassing op de opleiding BMH. 
 
 
 
 
Dit document is vastgesteld door de academiedirecteur op: 15-05-2020 met advies van de 
studentengeleding van de academieraad op: 14-05-2020 
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