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OPLEIDINGSSPECIFIEKE INFORMATIE INSCHRIJVINGSREGLEMENT HAN 2020-2021  
 
VOEDING EN DIËTETIEK 
 

 

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

HAVO 
Met een havodiploma kun je je aanmelden voor Voeding en Diëtetiek. Een diploma met biologie en 
scheikunde is niet verplicht.  
Je kunt met alle havo-profielen terecht:  

• Natuur & Gezondheid (N+G)   

• Natuur & Techniek (N+T) met biologie aanbevolen  

• Economie & Maatschappij (EM)met biologie en scheikunde aanbevolen  

• Cultuur & Maatschappij (CM) met biologie en scheikunde aanbevolen  

 

VWO 

Met een vwo-diploma kun je je aanmelden voor Voeding en Diëtetiek. Een diploma met biologie en 

scheikunde is niet verplicht.  

Je kunt met alle havo-profielen terecht:  

• Natuur & Gezondheid (N+G)   

• Natuur & Techniek (N+T) met biologie aanbevolen  

• Economie & Maatschappij (EM)met biologie en scheikunde aanbevolen  

• Cultuur & Maatschappij (CM) met biologie en scheikunde aanbevolen  

 

MBO 

Met een mbo-diploma niveau 4 kan je je aanmelden voor Voeding en Diëtetiek. Een diploma met 

biologie en scheikunde is niet verplicht. 

De volgende mbo-opleidingen sluiten het beste aan:  

• Gezondheidszorg  

• Facilitaire Dienstverlening  

• Levensmiddelentechnologie  

• Laboratoriumtechniek  

• Horeca  

• Instellingskeuken & Contractcatering  

• Brood en Banketbakker  

• Slagerij en Vleessector  

 

HBO/WO 

Heb je de propedeuse van een hbo- of universitaire opleiding? Dan kun je je aanmelden voor Voeding 

en Diëtetiek. Een diploma met biologie en scheikunde is niet verplicht.  

 

 

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

De opleiding Voeding en Diëtetiek start ieder jaar op 1 september.   

 

 

3. Wat houdt de deficiëntietoets in? 

[Geef aan wat de deficiëntietoets inhoudt voor de opleiding.] 



 

 

 

4. Wat houdt de Toelatingstoets 21+ in? 

+ Toelatingsonderzoek 

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. 

Kosten 

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

toets. 

 

 

5. Hoe verloopt de studiekeuzecheck? 

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. 

 

Studiekeuzecheck Voeding en Diëtetiek 

1. Maak de online vragenlijst 'oriëntatie en verwachtingen' 

Je ontvangt per mail een uitnodiging om te starten met jouw studiekeuzecheck. Hoe eerder je deze 

afrondt, hoe fijner voor jezelf. Zijn we een match? Dan mag je je inschrijving verder afronden en 

zien we je graag bij de intro. Toch geen match? Dan heb je nog voldoende tijd om je te verdiepen 

in een andere opleiding. Start dus zo snel mogelijk met deze online vragenlijst waarin je aangeeft 

wat je hebt gedaan om te komen tot je keuze voor deze studie en waarom je denkt dat deze studie 

bij jou past. 

 

2. Maak de online vragenlijst van de opleiding 

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

 

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. 

        Deelname aan de studiekeuzecheck (de online vragenlijst(en)) is nog wel verplicht. Je hebt een 

studiekeuzeadvies nodig om in september met de opleiding Voeding en Diëtetiek te starten. Dit 

studiekeuzeadvies wordt gegeven op basis van de ingevulde vragenlijst(en).   

       Mocht je daarnaast nog vragen hebben, of in contact willen komen met een van onze studenten, 

dan is er de mogelijkheid om op 9 en 10 mei 2020 deel te nemen aan de online open dag van 

onze opleiding. Ga hiervoor naar www.han.nl/opendag. 

 

4. Check je studiekeuzeadvies 

   Je krijgt van de opleiding een studiekeuzeadvies. Heb je je uiterlijk op 1 juni aangemeld? Dan kan 

je je inschrijving definitief gaan maken als je dat wilt. Heb je je aangemeld na 1 juni? Dan 

verzoeken wij je om de online vragenlijsten van de Studiekeuzecheck zo snel mogelijk in te vullen. 

Je ontvangt van ons dan zo snel mogelijk het studieadvies om jouw aanmelding af te ronden en 



 

wordt je automatisch via de mail op de hoogte gehouden van de verdere gang van zaken rondom 

de start op 1 september 2020. 

 

5. Maak je inschrijving definitief 

Dat doe je door een HANaccount aan te maken via www.han.nl/mijnaanmelding. Je hebt dan ook 

je studentnummer nodig. Hierna kan je aan de slag. Log in en controleer de checklist. Je bent 

definitief ingeschreven als alles in jouw checklist ‘op groen’ staat. Zorg er dus voor dat alles in orde 

is vóór 1 september, zodat je kunt starten met je opleiding.   

 

 

6. Selectie & Plaatsing: welke stappen moet ik zetten? 

Niet van toepassing voor VED  

 

7. Selectie & Plaatsing: kan ik instromen in de hoofdfase van de opleiding? 

 Niet van toepassing voor VED  

 

 

8. Heeft de opleiding ook een facultatieve studiekeuzecheck? 

De Studiekeuzecheck voor de opleiding Voeding en Diëtetiek is verplicht.   

 

 

9. Wat zijn de kwalitatieve toelatingseisen van mijn opleiding? 

Niet van toepassing voor VED 

 

 

 

 

 

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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