Toelatingstoetsen 21+ voor Tuin- en Landschapsinrichting
De wettelijke toelatingseisen voor de opleiding Tuin- en Landschapsinrichting zijn:
Havo: NT; NG; EM; CM met wiskunde A of wiskunde B
Vwo: alle profielen zijn toelaatbaar
Mbo 4: Studenten met een mbo-diploma niveau 4 zijn toelaatbaar. Voor een goede kans op
succes zijn de vakken Nederlands, Engels, wiskunde A of B en scheikunde, ten zeerste
aanbevolen.
Mocht je niet over de juiste vooropleiding beschikken en ben je 21 jaar of ouder op het
moment dat je met de opleiding gaat starten, dan kun je eventueel aan de opleiding beginnen
via de 21+ regeling. Je dient dan aan te tonen dat je over het vereiste hbo-instroom niveau
beschikt. Door middel van toelatingstoetsen wordt getoetst of je hieraan voldoet. Het gaat
hierbij om de toetsen:
Toetsen
Nederlands

Toetsstof
Zie informatie hieronder

Engels
Rekentoets 3F

www.cito.nl (oefentoetsen)
www.examenblad.nl (syllabus)

Portfolio

Zie bijlage portfolio instructie
Bijlage beoordelingsformulier
portfolio 21+

Data *

21 juni 2018
15 augustus 2018
21 juni 2018
15 augustus 2018

28 juni 2018
Uiterste aanmelddatum: 21
juni 2018
22 augustus 2018
Uiterste aanmelddatum: 15
augustus 2018
Bij receptie inleveren op:
28 juni 2018
22 augustus 2018
(of aangetekend versturen)

locatie
Digitale toets
Digitale toets
Van Hall
Larenstein Velp

Van Hall
Larenstein Velp

*de aangegeven data kunnen nog wijzigen, controleer altijd de website

Engels en Nederlands
Aanmelden voor de toelatingstoetsen Nederlands en Engels doe je via
www.toelatingstoetsen.nl. Toelatingstoetsen.nl is een samenwerkingsverband van
Hanzehogeschool, NHL Stenden, Fontys en Van Hall Larenstein. Beide toetsen zijn digitaal.
Als je je hebt aangemeld voor de toets, ontvang je binnen ongeveer een week een link van
Hogeschooltaal. Via die link kun je oefenen voor de toets en zijn er ook proefvragen. Tijdens het

toetsmoment waarvoor je je hebt aangemeld, staat via diezelfde link de toelatingstoets voor je
klaar.
Omdat we via Hogeschooltaal deze mogelijkheid aanbieden, hebben we je toestemming nodig
om je mailadres te gebruiken voor het toezenden van de link. Door het aanmelden voor de
toets geef je hiervoor toestemming.
Mocht je voor het onderdeel leesvaardigheid nog extra willen oefenen, dan kun je daarvoor een
havo-eindexamenbundel gebruiken.
Rekentoets en Portfolio
De opleiding faciliteert zelf de Rekentoets 3F. Aanmelden voor deze toets kan via
inschrijvingen@hvhl.nl. Vermeld daarbij je naam, op welke datum je de rekentoets wilt maken
en of je eventuele functiebeperkingen hebt.
Het portfolio kan worden ingeleverd bij het Servicepoint. Mocht je liever je portfolio
aangetekend opsturen dan kan dat naar:
Van Hall Larenstein
T.a.v. Loes Leentjes
Postbus 9001
6880 GB Velp
Kosten en betaling: Op de toetsdag zelf vindt er voor aanvang van de toets een pinbetaling
plaats. De kosten voor één toets bedragen € 60,- . De pinbetaling vindt plaats bij het
Servicepoint in de centrale hal. Er zijn geen kosten verbonden aan het nakijken/beoordelen van
je portfolio.
Heb je vragen over je toelating, neem dan tijdig contact op met het Student Service Centre via
058 284 6232 of inschrijvingen@hvhl.nl.

