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Vastgesteld, na verkregen advies MR d.d. 31-1-2020, op 7-4-2020/ 
CvB-besluitnr. 2020/1656 
 

 

 

 

OPLEIDINGSSPECIFIEKE INFORMATIE INSCHRIJVINGSREGLEMENT HAN 2020-2021 

BACHELOROPLEIDING SOCIAL WORK 

 

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

Conform Paragraaf 2.2 profiel- en/of vakkenpakketeisen van het Inschrijvingsreglement 
 
Heb je een havo- of vwo-diploma? Je kunt met alle profielen terecht: 
Economie & Maatschappij (E+M) 
Cultuur & Maatschappij (C+M)  
Natuur & Gezondheid (N+G) 
Natuur & Techniek (N+T) 
 
 

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

Conform Paragraaf 7.3 Inschrijving per 1 september of 1 februari van het Inschrijvingsreglement 
 
Social Work voltijd 
Nee, de opleiding heeft 1 instroommoment je kunt starten per 1 september. 
 

Social Work deeltijd of duaal 
Ja, de opleiding heeft 2 instroommomenten je kunt starten per 1 september en per 1 februari. 
 

3. Wat houdt de deficiëntietoets in? 

Conform Paragraaf 2.3 Wel een havo-, vwo- of mbo-4 diploma, maar niet het juiste profiel- en vakkenpakket van het 
Inschrijvingsreglement  
 
Niet van toepassing. 
 

4. Wat houdt het Toelatingsonderzoek 21+ in? 

Conform Paragraaf 2.5 Toelatingstoets 21+ van het Inschrijvingsreglement 
 
Ben je 21+ en heb je niet het juiste diploma? In dat geval kun je meedoen aan het Toelatingsonderzoek 
21+. Hierin wordt jouw kennis getoetst van de volgende onderdelen:  

• Nederlands op niveau 3F  
• Engels op niveau B1/B2 
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5. Hoe verloopt de studiekeuzecheck? 

Conform Hoofdstuk 3 Studiekeuzecheck van het Inschrijvingsreglement 
 
Social Work voltijd 
De studiekeuzecheck wordt automatisch in gang gezet nadat je je hebt aangemeld voor de voltijdopleiding 
via Studielink. 

De studiekeuzecheck heeft de volgende inhoud en procedure: 
1. via de mail ontvang je een online vragenlijst die gaat over ‘oriëntatie en verwachtingen’, daarbij 

wordt een beroep gedaan op het reflectief vermogen; 
2. via de mail ontvang je een online vragenlijst die dieper ingaat op de inhoud van de opleiding en het 

beroep; 
3. indien nodig volgt er een (online) studiekeuzecheck-gesprek bij de HAN. 

 
Na afloop van alle onderdelen ontvang je een studiekeuzeadvies.  
 
Voor meer informatie zie:  
https://www.han.nl/opleidingen/hbo/social-work/voltijd/praktische-info/#opleidingenhbosocial-
workvoltijdtakeoverstudiekeuzecheck-communicatieindex 

 
Social Work Euregio 
De studiekeuzecheck wordt automatisch in gang gezet nadat je je hebt aangemeld voor de opleiding via 
Studielink. 

De studiekeuzecheck heeft de volgende inhoud en procedure: 
1. via de mail ontvang je een online vragenlijst die gaat over ‘oriëntatie en verwachtingen’, daarbij 

wordt een beroep gedaan op het reflectief vermogen; 
2. via de mail ontvang je een online vragenlijst die dieper ingaat op de inhoud van de opleiding en het 

beroep; 
3. indien nodig volgt er een (online) studiekeuzecheck-gesprek bij de HAN. 

 
Na afloop van alle onderdelen ontvang je een studiekeuzeadvies. 
 
Voor meer informatie zie:  
https://www.han.nl/opleidingen/hbo/social-work-euregio/voltijd/praktische-info/#opleidingenhbosocial-
work-euregiovoltijdtakeoverstudiekeuzecheck-communicatieindex 
 
Social Work International 
Voordat de studiekeuzecheck in gang wordt gezet zal je eerst benaderd worden door het Admissions 
Office HAN. Zij voeren een intakegesprek waarin onder meer jouw Engelse taalvaardigheid wordt 
besproken en wat studeren in Nederland / bij de HAN betekent. Op basis van hun bevindingen volgt een 
taaladvies en voorlichting over vervolgprocedures 
Daarna volgt de studiekeuzecheck met de volgende inhoud en procedure: 

1. via de mail ontvang je een online vragenlijst die gaat over ‘oriëntatie en verwachtingen’, daarbij 
wordt een beroep gedaan op het reflectief vermogen; 

2. via de mail ontvang je een online vragenlijst die dieper ingaat op de inhoud van de opleiding en het 
beroep, tevens schrijf je een motivatiebrief; 

3. je ontvangt een uitnodiging voor een online-interview, om te onderzoeken/bespreken of de 
opleiding aansluit bij jouw verwachtingen en ambities. 

 
Na afloop van alle onderdelen ontvang je een studiekeuzeadvies.  
 
Voor meer informatie zie:  
https://hanuniversity.com/en/programs/bachelor/social-work/fulltime/admission-finances/#admission-
requirements 

https://www.han.nl/opleidingen/hbo/social-work/voltijd/praktische-info/#opleidingenhbosocial-workvoltijdtakeoverstudiekeuzecheck-communicatieindex
https://www.han.nl/opleidingen/hbo/social-work/voltijd/praktische-info/#opleidingenhbosocial-workvoltijdtakeoverstudiekeuzecheck-communicatieindex
https://www.han.nl/opleidingen/hbo/social-work-euregio/voltijd/praktische-info/#opleidingenhbosocial-work-euregiovoltijdtakeoverstudiekeuzecheck-communicatieindex
https://www.han.nl/opleidingen/hbo/social-work-euregio/voltijd/praktische-info/#opleidingenhbosocial-work-euregiovoltijdtakeoverstudiekeuzecheck-communicatieindex
https://hanuniversity.com/en/programs/bachelor/social-work/fulltime/admission-finances/#admission-requirements
https://hanuniversity.com/en/programs/bachelor/social-work/fulltime/admission-finances/#admission-requirements
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Social Work deeltijd of duaal 
Voor aspirant-studenten van bacheloropleiding Social Work deeltijd of duaal vindt de studiekeuzecheck 
plaats in de vorm van een adviesgesprek. Dit gesprek kan je zelf aanvragen en gaat onder meer over: 
- Wederzijdse verwachtingen: 

Wat betekent het om in deeltijd te studeren? 
Balans werk, privé en school. 
Opbouw van de opleiding en de keuzemogelijkheden. 

- Voorwaarden, zoals een relevante werkplek en een werkplekcoach. 
- (Vrijstellings-)mogelijkheden. 
- Ambities.  
 
Het gesprek wordt in groepjes gevoerd. Individueel als er sprake is van een extra 
ondersteuningsbehoefte. Je vraagt een adviesgesprek aan via: 
https://crmwebforms.han.nl/nl-NL/adviesgesprek/?campaign=A7FC781B-DB51-E711-80FD-
5065F38A5A01&hc=34116_dt_nl&_ga=2.118912649.1016229978.1587285707-445549148.1584889930 

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

Conform Paragraaf 2.4 Voldoende beheersing van de taal van het Inschrijvingsreglement 
 
Nadat je je via Studielink hebt aangemeld voor het Engelstalige opleidingstraject International Social 
Work neemt een expert van het Admissions Office HAN contact met je op. Zij kijken direct mee in 
hoeverre jij al dan niet aan de taaleis voldoet en adviseren waar nodig. Het is namelijk afhankelijk van 
jouw achtergrond hoe je kan aantonen dat je het Engels op voldoende niveau beheerst. Dit kan op basis 
van de volgende opties: 

1. Een diploma zoals vermeld op een diplomalijst van het Nuffic1, of; 
2. Een diploma van een internationale school, of; 
3. Doordat je aantoonbaar een native speaker Engels bent, of; 
4. De resultaten van een geaccepteerde Engelse taaltoets, waarbij een minimale taaleis geldt van:  

- ‘IELTS score of at least 6.0’, of; 
- ‘TOEFL score of 80 or higher (internet-based)’, of; 
- ‘Certificate of Cambridge English: C1 Advanced or C2 Proficiency’. 

Voor meer informatie of als je vragen hebt over het vereiste taalniveau, neem dan contact op met het: 
info@han.nl. 
 
7. Selectie & plaatsing: welke stappen moet ik zetten? 

Conform Hoofdstuk 4. Bacheloropleidingen met decentrale selectie (numerus fixus) van het Inschrijvingsreglement 
 
Niet van toepassing bacheloropleiding Social Work. 

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

Conform Hoofdstuk 4. Bacheloropleidingen met decentrale selectie (numerus fixus) van het Inschrijvingsreglement  
 
Niet van toepassing bacheloropleiding Social Work. 

 
  

                                                      
1 De Nederlandse organisatie voor internationalisering in onderwijs: https://www.nuffic.nl/. 

https://crmwebforms.han.nl/nl-NL/adviesgesprek/?campaign=A7FC781B-DB51-E711-80FD-5065F38A5A01&hc=34116_dt_nl&_ga=2.118912649.1016229978.1587285707-445549148.1584889930
https://crmwebforms.han.nl/nl-NL/adviesgesprek/?campaign=A7FC781B-DB51-E711-80FD-5065F38A5A01&hc=34116_dt_nl&_ga=2.118912649.1016229978.1587285707-445549148.1584889930
mailto:info@han.nl
https://www.nuffic.nl/
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9. Heeft de opleiding ook een facultatieve studiekeuzecheck? 

Conform Hoofdstuk 5. Bacheloropleidingen met aanvullende eisen van het Inschrijvingsreglement  
 
Niet van toepassing bacheloropleiding Social Work. 

 
10. Wat zijn de kwalitatieve toelatingseisen van mijn opleiding? 

Conform Hoofdstuk 6. Toelating tot een masteropleiding van het Inschrijvingsreglement  
 
Niet van toepassing bacheloropleiding Social Work. 

 
Dit document is vastgesteld door de academiedirecteur op: 14-05-2020 met advies van de 
studentengeleding van de academieraad op: 14-05-2020 


