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OPLEIDINGSSPECIFIEKE INFORMATIE INSCHRIJVINGSREGLEMENT HAN 2020-2021  
 
OPLEIDING TOT VERPLEEGKUNDIGE, CROHO: 34560 
 
 
1. Aan welke profiel- en/of vakkenpakketeisen moet ik voldoen? 
N.v.t. 
 
2. Kan ik ook starten met de opleiding per 1 februari? 
N.v.t. 
 
 
3. Wat houdt de deficiëntietoets in? 
N.v.t. 
 
 
4. Wat houdt de Toelatingstoets 21+ in? 
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.  

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. 

 

 
5. Hoe verloopt de studiekeuzecheck? 
De studiekeuzecheck is een laatste stap om te checken of de opleiding van jouw keuze echt bij jou 
past. De check is verplicht, maar het is geen selectie. Het is voor jou dé kans om te kijken of je 
verwachtingen kloppen en alle vragen te stellen die je nog hebt. De studiekeuzecheck bestaat uit 1 of 
meer vragenlijsten (verplicht) en een keuzedeel (niet verplicht). Daarna krijg je een studiekeuzeadvies. 
Ongeveer een week nadat je je via Studielink hebt aangemeld voor een opleiding, ontvang je een 
mailtbericht met een link naar de online vragenlijsten.  
De 1e vragenlijst gaat over je oriëntatie en verwachtingen: hoe ben je op het idee gekomen deze studie 
te kiezen en waarom denk je dat die bij je past? Daarna volgen 1 of meer vragenlijsten die specifiek 
over de opleiding gaan.  
 
Groepsdeel op school. 
Nadat je de vragen lijsten heb ingestuurd kun je online een afspraak maken voor het groepsdeel. 
In groepjes van 4 of 5 ga je dan aan de slag met een samenwerkingsopdracht. Je krijgt een casus over 
een patiënt en maakt daar dan een presentatie van. Zo krijg je een eerste indruk van de wijze waarop in 
de opleiding wordt gewerkt aan samenwerken. Het gaat er hierbij niet om een zo goed en mooi 
mogelijke presentatie te maken maar vooral om te bepalen of deze opleiding bij jou past en deze 
manier van (samen)werken je aanspreekt. 

https://www.han.nl/studeren/voltijd/aanmelden/check-je-keuze/studiekeuzecheck/#online-vragenlijsten
https://www.han.nl/studeren/voltijd/aanmelden/check-je-keuze/studiekeuzecheck/#keuzedeel-van-jouw-opleiding
https://www.han.nl/studeren/voltijd/aanmelden/check-je-keuze/studiekeuzecheck/#studiekeuzeadvies
https://www.han.nl/studeren/voltijd/studiekeuze/gewoon-doen/Vragenlijst-Studiekeuzecheck-2020.pdf


 

 
Na het invullen van de online vragenlijsten en de deelname aan het groepsdeel krijg je zo snel mogelijk, 
maar in ieder geval binnen een maand een e-mail met je studiekeuzeadvies:  
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 bijvoorbeeld 
verstandig zijn om je nog wat verder in de opleiding te verdiepen, bij de start van de studie contact op te 
nemen met jouw studiebegeleider 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. 
Negatief: … 
 
Het kan gebeuren dat jij je studiekeuzeadvies al binnen hebt voordat je het keuzedeel hebt afgerond. 
Dat komt omdat je het advies krijgt op basis van de online vragenlijst(en). 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. 
 
 
6. Ik volg een Engelstalige opleiding. Hoe kan ik aantonen dat ik het Engels voldoende 
beheers? 
N.v.t. 
 
 
7. Selectie & Plaatsing: welke stappen moet ik zetten? 
N.v.t. 
 
8. Selectie & Plaatsing: kan ik instromen in de hoofdfase van de opleiding? 
N.v.t. 
 
 
9. Heeft de opleiding ook een facultatieve studiekeuzecheck? 
N.v.t. 
 
 
10. Wat zijn de kwalitatieve toelatingseisen van mijn opleiding? 
N.v.t. 
 
 
 
Dit document is vastgesteld door de academiedirecteur op: 15-05-2020 met advies van de 
studentengeleding van de academieraad op: 14-05-2020 

https://www.han.nl/studeren/voltijd/aanmelden/je-inschrijving-definitief-maken/index.xml
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