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Inleiding
Het hoger onderwijs biedt aanstaande studenten verschillende activiteiten aan om hen te
ondersteunen in hun studieoriëntatie- en studiekeuzeproces. Na invoering van de wet
Kwaliteit in Verscheidenheid komt hier de studiekeuzecheck bij. Avans Hogeschool doet de
studiekeuzecheck indevormvaneenintake.
Na de intake brengt Avans een niet bindend studiekeuzeadvies uit1. Samen met de student
wordt bepaald of hij de juiste studiekeuze heeft gemaakt. En of zijn capaciteiten,
competenties en verwachtingen aansluiten bij de opleiding van zijn keuze.
Artikel 1

Definities

Aanmelden
Aanmelder
Opleiding
Studiekeuzeactiviteit
Studiekeuzecheck

Studiekeuzeadvies

Artikel 2

Indienen van een verzoek tot inschrijving via Studielink.
Aanstaande student die een eerste verzoek doet tot inschrijving aan
een opleiding van Avans Hogeschool.
Opleiding als bedoeld in artikel 7.3 Whw.
Activiteit die Avans Hogeschool aanbiedt om de aanmelder te
ondersteunen in zijn studieoriëntatie.
Activiteit die Avans aanbiedt op basis waarvan de aanmelder een
advies ontvangt over zijn studiekeuze. Avans doet de studiekeuzecheck
in de vorm van een intake. Deze bestaat ten minste uit de volgende
onderdelen:
• digitaal intake-assessment
• motivatieopdracht
• gesprek met een docent of studieloopbaanbegeleider
• gesprek met studenten
Advies aan een aanmelder die heeft deelgenomen aan de intake, over
zijn keuze voor een bepaalde bacheloropleiding of een Associate
degree opleiding.

Aanmelding uiterlijk op 1 mei voorafgaand aan het studiejaar van eerste
inschrijving

1. Voor aanmelders waarvan bij wet de uiterlijke aanmelddatum op 1 mei is gesteld,
heeft Avans een intake verplicht gesteld. Uitzonderingen zijn de categorieën in lid 2.
Wanneer een aanmelder een verzoek tot inschrijving doet voor verschillende
opleidingen, krijgt hij de intake voor de opleiding van zijn eerste keuze.
2 . De intake is niet verplicht voor:
•
Aanmelders die kunnen worden ingeschreven op basis van het diploma van een
buitenlandse vooropleiding. Voor hen is de uiterlijke aanmelddatum op 31
augustus vastgesteld. En bestaat geen verplichting noch recht op deelname aan
de intake voor de betreffende opleiding.
Aanmelders van een opleiding waarvoor een selectieprocedure geldt.
•
Aanmelders die zich willen inschrijven bij een opleiding waarvoor
aanvullende eisen gelden. Voor hen is de uiterlijke aanmelddatum
vastgesteld op 31 augustus. En bestaat geen verplichting noch recht op
deelname aan een intake voor de betreffende opleiding.
•
Aanmelders die zich willen inschrijven voor een deeltijdopleiding. Voor hen
is
de uiterlijke aanmelddatum vastgesteld op 31 augustus. En bestaat het recht
op deelname aan een intake voor de betreffende opleiding, indien ze zich
uiterlijk op 1 mei hebben aangemeld.
•
Aanmelders die bij aanvang van het studiejaar 21 jaar of ouder zijn en via
een toelatingsonderzoek toelaatbaar zijn.
•
Aanmelders die zich willen inschrijven voor een voltijd Associate degree
opleiding. Voor hen is de uiterlijke aanmelddatum vastgesteld op 31
augustus. Er bestaat het recht op deelname aan een intake voor de
betreffende opleiding.
1

Alleen als een student een mbo-4 vooropleiding heeft die niet verwant is aan de bachelor- of
Associate degree opleiding waarvoor is aangemeld, is het advies bindend.
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Artikel 3

Aanmelding na 1 mei voorafgaand aan het studiejaar van eerste
inschrijving

Als een aanmelder zich zonder geldige reden na 1 mei aanmeldt, beslist de toelatingscommissie over de toelating en inschrijving. De aanmelder moet hiervoor een schriftelijk
en gemotiveerd verzoek indienen bij de toelatingscommissie2.
De aanmelder die een verzoek bij de toelatingscommissie heeft ingediend dat gegrond is
verklaard, heeft daarmee ook de verplichting tot deelname aan de intake. Neemt de
aanmelder niet deel aan de verplichte intake, dan verliest hij zijn recht op inschrijving en
beslist de toelatingscommissie over de toelating en inschrijving. De aanmelder moet hiervoor
een schriftelijk en gemotiveerd verzoek indienen bij de toelatingscommissie.
Artikel 4

Inhoud en periode studiekeuzecheck

1. Vanaf januari, voorafgaand aan het studiejaar, ontvangt de aanmelder binnen 2 weken na
de datum van aanmelding een uitnodiging voor het maken van het digitaal intake
assessment en de opdracht(en). Hij moet de opdrachten binnen 3 weken maken. Vervolgens
ontvangt de aanmelder per e-mail een verzoek voor het prikken van een datum voor
vervolg van de intake bij de opleiding. De opleidingsspecifieke informatie over de intake
vindt hij op avans.nl.
2. Aanmelders uit Bonaire, St. Eustatius, Saba, Aruba, Bonaire, Curaçao en St. Maarten
hoeven bij de intake niet fysiek aanwezig te zijn. Dit geldt ook voor aanmelders die tijdens
de periode waarin intakes worden aangeboden in het buitenland zijn. Het persoonlijk gesprek
met de docent of studieloopbaanbegeleider verloopt in deze gevallen via Skype.
Artikel 5

Procedure

1. Elke aanmelder die in aanmerking komt voor een intake ontvangt een link naar het
digitaal intake-assessment en de opdracht(en). Na het maken van het assessment en de
opdracht(en) wordt de aanmelder via e-mail uitgenodigd voor de intake bij de opleiding. En
krijgt hij een bevestiging van de datum, plaats en tijdstip van de intake.
2. Een aanmelder die verhinderd is op de voorgestelde data neemt contact op om een
nieuwe datum af te spreken. Hij krijgt dan eenmaal een nieuw verzoek om een datum te
prikken.
3. Een aanmelder die zich heeft aangemeld voor verschillende opleidingen, volgt de
intake bij de opleiding van zijn eerste keuze. Voor die opleiding wordt hij ook uitgenodigd
voor de intake.
4. Na de intake bij de opleiding ontvangt de aanmelder binnen een week een
studiekeuzeadvies per e-mail.
5. Een aanmelder die op basis van het studiekeuzeadvies kiest voor een andere opleiding,
moet zijn aanmelding bij de opleiding van de eerste keuze intrekken via Studielink.
Daarna doet hij een nieuw verzoek tot inschrijving bij een andere opleiding via
Studielink. De aanmelder krijgt een nieuw verzoek voor een intake, doet opnieuw de
verplichte opdrachten en moet de intake volledig doorlopen.
6. Een aanmelder die op basis van de studiekeuzeadviezen van verschillende opleidingen
een definitieve keuze heeft gemaakt, trekt zijn verzoek tot inschrijving bij de opleidingen
die hij niet gaat volgen in via Studielink.
Artikel 6

Weigering deelname aan verplichte studiekeuzecheck

Een aanmelder die niet deelneemt aan de intake bij de opleiding resp. opdrachten niet tijdig
inlevert, krijgt maximaal twee herkansingen. Als hij dan weer niet deelneemt zonder
geldige reden resp. geen opdrachten inlevert, wordt het verzoek tot inschrijving geweigerd,
indien er geen sprake is van een situatie als bedoeld in lid 3 en 4 van het Reglement
Toelatingscommissie. Over de uiteindelijke toelating besluit dan de toelatingscommissie.
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Zie Reglement Toelatingscommissie Avans Hogeschool.
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Artikel 7

Geldigheid van intake advies

Een advies dat gegeven is voor de instroom in september, mag bij uiteindelijke instroom in
februari, in het zelfde collegejaar voor dezelfde opleiding worden overgenomen. Als het advies
in een eerder studiejaar is gegeven, dan volgt de student opnieuw de intakeprocedure.
Artikel 8

Inwerkingtreding

Deze regeling is van toepassing op de aanmelding voor het volgen van een opleiding aan
Avans Hogeschool in het studiejaar 2017/2018.

