
Toelatingseisen 2023-2024  (d.d. november 2022) 

Toelatingseisen ad-, bachelor- en masteropleidingen VHL 2023-2024 (tabel 2) 
 

 

Opleiding 
 

Artikel 3  
uitzondering op nadere 
vooropleidingseisen 
 
 
(eisen die gesteld worden 
aan het wegwerken van 
deficiënties voor HAVO en 
VWO) 
 
 
 
 
 
(art. 7.25 lid 5 WHW + 
toelatingsbeleid) 
 
 

Artikel 4 
Eisen aan werkkring bij 
deeltijdvariant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(art. 7.27 WHW) 
 
 

Artikel 5  
Kunnen studenten  op 
grond van NVAO-
geaccrediteerde 
diploma’s etc. worden 
toegelaten ook als ze 
niet aan de nadere 
vooropleidingseisen 
voldoen? 
(m.a.w. kunnen deze 
studenten hun 
deficiënties gedurende 
de propedeuse 
wegwerken?) 
 
(art. 7.28 WHW) 
 
 

Artikel 6 Kunnen 
studenten op grond van 
Verdrag van Lissabon 
worden toegelaten, ook 
als ze niet aan de nadere 
vooropleidingseisen 
voldoen? 
 
 
(m.a.w. kunnen deze 
studenten hun 
deficiënties gedurende 
de propedeuse 
wegwerken?) 
 
(art. 7.28 WHW) 
 
 

Artikel 7 Kunnen 
studenten op grond van 
andere en buitenlandse 
diploma’s worden 
toegelaten, ook als ze 
niet aan de nadere 
vooropleidingseisen 
voldoen? 
 
(m.a.w. kunnen deze 
studenten hun 
deficiënties gedurende 
de propedeuse 
wegwerken?) 
 
(art. 7.28 WHW) 
 
 

Artikel 8 
 
21+ toelatingsonderzoek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(art.7.29 WHW + 
Toelatingsbeleid) 
 
 

Bedrijfskunde en 
Agribusiness  
 
Leeuwarden 
 
Bachelor voltijd 

HAVO CM: wis a of b 
 
deficiëntietoets via 
www.toelatingstoetsen.nl 
  
 
anders: opleidingsmanager 
 

n.v.t. Nee, geen module waarin 
deficiënties weggewerkt 
kunnen worden 
 
Vooraf de volgende 
deficiënties wegwerken: 
Wiskunde A of B 
 

 

Nee, geen module waarin 
deficiënties weggewerkt 
kunnen worden 
 
Vooraf de volgende 
deficiënties wegwerken: 
NT2 II 
Wiskunde A of B 
  

Nee, geen module waarin 
deficiënties weggewerkt 
kunnen worden 
 
 
Vooraf de volgende 
deficiënties wegwerken: 
NT2 II 
Wiskunde A of B 
  

Motivatie/ 
intakegesprek 
NL 
ENG 
Wiskunde A of B 
 
Toelatingstoetsen.nl 

Bedrijfskunde en 
Agribusiness  
 
Velp 
 
(ook bekend als: 
International 
Agribusiness and Trade) 
 
Bachelor voltijd 
 

HAVO CM: wis a of b 
 
HAVO-studenten met CM 
profiel zonder Wiskunde A 
of B kunnen via 
www.toelatingstoetsen.nl 
een deficiëntietoets doen. 
 
Vergelijkbare certificaten:  
ter beoordeling van de 
opleidingsmanager 
 

n.v.t. Ja, er zijn modules waarin 
deficiënties weggewerkt 
kunnen worden 

Ja, er zijn modules waarin 
deficiënties weggewerkt 
kunnen worden  
 
+ IELTS 6.0 
 

Ja, er zijn modules waarin 
deficiënties weggewerkt 
kunnen worden  
 
+ IELTS 6.0 
 

Intake 
 
ENG 
Wiskunde A of B 
 
Toelatingstoetsen.nl 

Biologie en Medisch 
Laboratoriumonderzoek 
(NHL/Stenden) 
 
Leeuwarden 
 
Bachelor voltijd 

VWO EM/CM: + wis A of 
wis B en Scheikunde 
 
HAVO EM/CM: + wis A of 
wis B en scheikunde 
 
deficiëntietoets via 
www.toelatingstoetsen.nl 
  
Vergelijkbare certificaten 
ter beoordeling van de  
opleidingsmanager 
 

n.v.t. Nee, geen module waarin 
deficiënties weggewerkt 
kunnen worden 
 
Vooraf de volgende 
deficiënties wegwerken: 
Wiskunde A of B en 
scheikunde 
 

Nee, geen module waarin 
deficiënties weggewerkt 
kunnen worden 
 
Vooraf de volgende 
deficiënties wegwerken: 
Wiskunde A of B en 
scheikunde 
 
+ NT2 II 

Nee, geen module waarin 
deficiënties weggewerkt 
kunnen worden 
 
Vooraf de volgende 
deficiënties wegwerken: 
Wiskunde A of B en 
scheikunde 
 
+ NT2 II  
 

NL 
ENG 
Scheikunde 
Wiskunde A of B 
 
Toelatingstoetsen.nl 
https://www.nhlstenden.
com/studeren-bij-nhl-
stenden/toelatingseisen/
21-plus-
toelatingsonderzoek 

Bos- en Natuurbeheer  
 
Velp 
 
Bachelor voltijd en 
Deeltijd  

HAVO-wiskunde certificaat 
(vavo) 
 
deficiëntietoets via 
www.toelatingstoetsen.nl 
  
Vergelijkbare certificaten 
ter beoordeling van de  
opleidingsmanager 
 

Passende functie met 
omvang (minimaal) 
0,4fte:  
a. die bij de start van de 
opleiding minimaal op 
MBO-4 niveau ligt binnen 
het domein van de 
opleiding Bos en 
Natuurbeheer of  
b. die bij de start van de 
opleiding minimaal op 
HBO niveau of hoger ligt.  
 
Andere certificaten en 
(werk)omstandigheden 
ter beoordeling van de 
opleidingsmanager 

Ja, er zijn modules waarin 
deficiënties weggewerkt 
kunnen worden  

Ja, er zijn modules waarin 
deficiënties weggewerkt 
kunnen worden 
 
NT2 II of B2 
 
 

Ja, er zijn modules waarin 
deficiënties weggewerkt 
kunnen worden 
 
+ NT2 II of B2 
 
 

Motivatie/ 
intakegesprek 
 
NL 
ENG 
Wiskunde A of B 
 
toelatingstoetsen.nl 
 

Biotechnologie 
 
(NHL/Stenden en VHL) 
 
Leeuwarden 
 
Bachelor voltijd  

VWO EM/CM: + wis A of B 
en Scheikunde 
 
HAVO EM/CM: + wis A of B 
en scheikunde 
 
deficiëntietoets via 
www.toelatingstoetsen.nl 
  
Vergelijkbare certificaten 
ter beoordeling van de  
opleidingsmanager 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

n.v.t. Nee, geen module waarin 
deficiënties weggewerkt 
kunnen worden 
 
Vooraf de volgende 
deficiënties wegwerken: 
Wiskunde A of B en 
scheikunde 
 

Nee, geen module waarin 
deficiënties weggewerkt 
kunnen worden 
 
Vooraf de volgende 
deficiënties wegwerken: 
Wiskunde A of B en 
scheikunde 
 
+ NT2 II  
 

Nee, geen module waarin 
deficiënties weggewerkt 
kunnen worden 
 
Vooraf de volgende 
deficiënties wegwerken: 
Wiskunde A of B en 
scheikunde 
 
+ NT2 II 
 
 

Bij eerste inschrijving via 
HVHL: 
 
Motivatie/ 
intakegesprek 
 
NL 
ENG 
Scheikunde 
Wiskunde A of B 
 
Toelatingstoetsen.nl 
 
Bij eerste inschrijving via 
NHLS: 
 
NL 
ENG 
Scheikunde 
Wiskunde A of B 
 
Toelatingstoetsen.nl 
 

https://my.hvhl.nl/umbraco/nl/over-ons/medewerkers/onderwijs/beleid-onderwijsuitvoering/
http://www.toelatingstoetsen.nl/
http://www.toelatingstoetsen.nl/
http://www.toelatingstoetsen.nl/
http://www.toelatingstoetsen.nl/
http://www.toelatingstoetsen.nl/


Toelatingseisen 2023-2024  (d.d. november 2022) 

Opleiding 
 

Artikel 3  
uitzondering op nadere 
vooropleidingseisen 
 
 
(eisen die gesteld worden 
aan het wegwerken van 
deficiënties voor HAVO en 
VWO) 
 
 
 
 
 
(art. 7.25 lid 5 WHW + 
toelatingsbeleid) 
 
 

Artikel 4 
Eisen aan werkkring bij 
deeltijdvariant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(art. 7.27 WHW) 
 
 

Artikel 5  
Kunnen studenten  op 
grond van NVAO-
geaccrediteerde 
diploma’s etc. worden 
toegelaten ook als ze 
niet aan de nadere 
vooropleidingseisen 
voldoen? 
(m.a.w. kunnen deze 
studenten hun 
deficiënties gedurende 
de propedeuse 
wegwerken?) 
 
(art. 7.28 WHW) 
 
 

Artikel 6 Kunnen 
studenten op grond van 
Verdrag van Lissabon 
worden toegelaten, ook 
als ze niet aan de nadere 
vooropleidingseisen 
voldoen? 
 
 
(m.a.w. kunnen deze 
studenten hun 
deficiënties gedurende 
de propedeuse 
wegwerken?) 
 
(art. 7.28 WHW) 
 
 

Artikel 7 Kunnen 
studenten op grond van 
andere en buitenlandse 
diploma’s worden 
toegelaten, ook als ze 
niet aan de nadere 
vooropleidingseisen 
voldoen? 
 
(m.a.w. kunnen deze 
studenten hun 
deficiënties gedurende 
de propedeuse 
wegwerken?) 
 
(art. 7.28 WHW) 
 
 

Artikel 8 
 
21+ toelatingsonderzoek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(art.7.29 WHW + 
Toelatingsbeleid) 
 
 

https://www.nhlstenden.
com/studeren-bij-nhl-
stenden/toelatingseisen/
21-plus-
toelatingsonderzoek 

Chemie 
(NHL/Stenden) 
 
Leeuwarden 
 
Bachelor voltijd 

VWO EM/CM: + wis A of B 
en Scheikunde 
 
HAVO EM/CM: + wis A of B 
en scheikunde 
 
deficiëntietoets via 
www.toelatingstoetsen.nl 
  
Vergelijkbare certificaten 
ter beoordeling van de  
opleidingsmanager 
 

n.v.t. Nee, geen module waarin 
deficiënties weggewerkt 
kunnen worden 
 
Vooraf de volgende 
deficiënties wegwerken: 
Wiskunde A of B en 
scheikunde 
 

Nee, geen module waarin 
deficiënties weggewerkt 
kunnen worden 
 
Vooraf de volgende 
deficiënties wegwerken: 
Wiskunde A of B en 
scheikunde 
 
+ NT2 II  
 

Nee, geen module waarin 
deficiënties weggewerkt 
kunnen worden 
 
Vooraf de volgende 
deficiënties wegwerken: 
Wiskunde A of B en 
scheikunde 
 
+ NT2 II 

NL 
ENG 
Scheikunde 
Wiskunde A of B 
 
Toelatingstoetsen.nl 
https://www.nhlstenden.
com/studeren-bij-nhl-
stenden/toelatingseisen/
21-plus-
toelatingsonderzoek 

Chemische Technologie 
(NHL/Stenden) 
 
Leeuwarden 
 
Bachelor voltijd 

VWO EM/CM: + wis A of B 
en Scheikunde 
 
HAVO EM/CM: + wis A of B 
en scheikunde 
 
deficiëntietoets via 
www.toelatingstoetsen.nl 
  
Vergelijkbare certificaten 
ter beoordeling van de  
opleidingsmanager 
 

n.v.t. Nee, geen module waarin 
deficiënties weggewerkt 
kunnen worden 
 
Vooraf de volgende 
deficiënties wegwerken: 
Wiskunde A of B en 
scheikunde 
 

Nee, geen module waarin 
deficiënties weggewerkt 
kunnen worden 
 
Vooraf de volgende 
deficiënties wegwerken: 
Wiskunde A of B en 
scheikunde 
 
+ NT2 II  
 

Nee, geen module waarin 
deficiënties weggewerkt 
kunnen worden 
 
Vooraf de volgende 
deficiënties wegwerken: 
Wiskunde A of B en 
scheikunde 
 
+ NT2 II  
 

NL 
ENG 
Scheikunde 
Wiskunde A of B 
 
Toelatingstoetsen.nl 
 
https://www.nhlstenden.
com/studeren-bij-nhl-
stenden/toelatingseisen/
21-plus-
toelatingsonderzoek 

Diermanagement 
 
Leeuwarden 
 
Bachelor voltijd 
 
 
 

HAVO en VWO EM: + 
biologie deelcertificaat 
 
VWO CM: + biologie 
deelcertificaat 
 
deficiëntietoets via 
www.toetlatingstoetsen.nl 
 
Vergelijkbare certificaten 
ter beoordeling van de  
opleidingsmanager 
 

n.v.t. Ja, er zijn modules waarin 
deficiënties weggewerkt 
kunnen worden  

Ja, er zijn modules waarin 
deficiënties weggewerkt 
kunnen worden 
 
+ NT2 II  
  
 

Ja, er zijn modules waarin 
deficiënties weggewerkt 
kunnen worden 
 
+ NT2 II  
 

Motivatie/ 
intakegesprek 
NL  
ENG  
Biologie 
Wiskunde A  
 
Toelatingstoetsen.nl 
 

Ad Diermanagement 
 
Velp  
 
Voltijd 

HAVO en VWO EM: + 
biologie deelcertificaat 
 
VWO CM: + biologie 
deelcertificaat 
 
deficiëntietoets via 
www.toetlatingstoetsen.nl 
 
Vergelijkbare certificaten 
ter beoordeling van de  
opleidingsmanager 
 

n.v.t. Ja, er zijn modules waarin 
deficiënties weggewerkt 
kunnen worden  

Ja, er zijn modules waarin 
deficiënties weggewerkt 
kunnen worden 
 
+ NT2 II  
  
 

Ja, er zijn modules waarin 
deficiënties weggewerkt 
kunnen worden 
 
+ NT2 II  
 

Motivatie/ 
intakegesprek 
NL  
ENG  
Biologie 
Wiskunde A  
 
Toelatingstoetsen.nl 
 

Dier- en Veehouderij  
 
Leeuwarden 
 
 
Bachelor Voltijd 
 
 

VWO EM: scheikunde  
 
HAVO EM: scheikunde 
 
deficiëntietoets via 
www.toetlatingstoetsen.nl 
 
Vergelijkbare certificaten 
ter beoordeling van de  
opleidingsmanager 
 

n.v.t. Ja, er zijn modules waarin 
deficiënties weggewerkt 
kunnen worden  

Ja, er zijn modules waarin 
deficiënties weggewerkt 
kunnen worden  
 
NT2 
 

Ja, er zijn modules waarin 
deficiënties weggewerkt 
kunnen worden  
 
NT2 
 

Motivatie/ 
intakegesprek 
NL 
ENG 
Wiskunde A 
Scheikunde 
 

Dier- en Veehouderij  
 
Velp 
 
(Animal Husbandry) 
 
Bachelor voltijd 

VWO EM: scheikunde 
 
Havo EM: scheikunde 
 
deficiëntietoets via 
www.toetlatingstoetsen.nl 
 
Vergelijkbare certificaten 
ter beoordeling van de  
opleidingsmanager 
 
 
 
 

n.v.t. Ja, er zijn modules waarin 
deficiënties weggewerkt 
kunnen worden  

Ja, er zijn modules waarin 
deficiënties weggewerkt 
kunnen worden 
 
IELTS 6.0 (ENG variant) 
 
  

Ja, er zijn modules waarin 
deficiënties weggewerkt 
kunnen worden 
 
IELTS 6.0 (ENG variant) 
 
 

(motivation)interview 
 
ENG 
Wiskunde A 
Scheikunde 
 
 

https://my.hvhl.nl/umbraco/nl/over-ons/medewerkers/onderwijs/beleid-onderwijsuitvoering/
http://www.toelatingstoetsen.nl/
http://www.toelatingstoetsen.nl/
http://www.toetlatingstoetsen.nl/
http://www.toetlatingstoetsen.nl/
http://www.toetlatingstoetsen.nl/
http://www.toetlatingstoetsen.nl/


Toelatingseisen 2023-2024  (d.d. november 2022) 

Opleiding 
 

Artikel 3  
uitzondering op nadere 
vooropleidingseisen 
 
 
(eisen die gesteld worden 
aan het wegwerken van 
deficiënties voor HAVO en 
VWO) 
 
 
 
 
 
(art. 7.25 lid 5 WHW + 
toelatingsbeleid) 
 
 

Artikel 4 
Eisen aan werkkring bij 
deeltijdvariant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(art. 7.27 WHW) 
 
 

Artikel 5  
Kunnen studenten  op 
grond van NVAO-
geaccrediteerde 
diploma’s etc. worden 
toegelaten ook als ze 
niet aan de nadere 
vooropleidingseisen 
voldoen? 
(m.a.w. kunnen deze 
studenten hun 
deficiënties gedurende 
de propedeuse 
wegwerken?) 
 
(art. 7.28 WHW) 
 
 

Artikel 6 Kunnen 
studenten op grond van 
Verdrag van Lissabon 
worden toegelaten, ook 
als ze niet aan de nadere 
vooropleidingseisen 
voldoen? 
 
 
(m.a.w. kunnen deze 
studenten hun 
deficiënties gedurende 
de propedeuse 
wegwerken?) 
 
(art. 7.28 WHW) 
 
 

Artikel 7 Kunnen 
studenten op grond van 
andere en buitenlandse 
diploma’s worden 
toegelaten, ook als ze 
niet aan de nadere 
vooropleidingseisen 
voldoen? 
 
(m.a.w. kunnen deze 
studenten hun 
deficiënties gedurende 
de propedeuse 
wegwerken?) 
 
(art. 7.28 WHW) 
 
 

Artikel 8 
 
21+ toelatingsonderzoek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(art.7.29 WHW + 
Toelatingsbeleid) 
 
 

 
 
 
 

Forensisch 
Laboratoriumonderzoek 
 
Leeuwarden 
 
Bachelor voltijd 

VWO EM/CM: + wis A of B 
en Scheikunde 
 
HAVO EM/CM: + wis A of B 
en scheikunde 
 
deficiëntietoets via 
www.toetlatingstoetsen.nl 
 
Vergelijkbare certificaten 
ter beoordeling van de  
opleidingsmanager 
 

n.v.t. Ja, er zijn modules waarin 
deficiënties weggewerkt 
kunnen worden  

Ja, er zijn modules waarin 
deficiënties weggewerkt 
kunnen worden 
 
+ NT2 II  
 

Ja, er zijn modules waarin 
deficiënties weggewerkt 
kunnen worden 
 
+ NT2 II  
 

NL 
ENG 
Scheikunde 
Wiskunde A of B 
 
Toelatingstoetsen.nl 

International Business 
 
Leeuwarden 
 
Bachelor voltijd 

HAVO CM: Economie of 
Management & Organisatie 
of Bedrijfskunde of 
Wiskunde A of Wiskunde B 
 
deficiëntietoets via 
www.toetlatingstoetsen.nl 
 

n.v.t.  Ja, er zijn modules waarin 
deficiënties weggewerkt 
kunnen worden  

Ja, er zijn modules waarin 
deficiënties weggewerkt 
kunnen worden 
 
+ IELTS 6.0  
 

Ja, er zijn modules waarin 
deficiënties weggewerkt 
kunnen worden 
 
+ IELTS 6.0 

Motivatie/ 
intakegesprek 
 
ENG  
Economie of 
Management & 
Organisatie of 
Bedrijfseconomie of 
Wiskunde A of Wiskunde 
B 

International 
Development 
Management 
 
Velp 
 
Bachelor voltijd 

n.v.t. 
 

n.v.t. n.v.t.   n.v.t. 
 
+ IELTS 6.0  
 

n.v.t. 
 
+ IELTS 6.0  
 
 

(motivation)interview 
ENG 
 

Kust- en 
Zeemanagement 
 
Leeuwarden 
 
Bachelor voltijd 

VWO CM: wiskunde a of b 
Havo CM: wiskunde a 
 
Deelcertificaat vavo. 
Andere certificaten ter 
beoordeling van  
opleidingsmanager 
 
Anders deficiëntietoets via 
www.toetlatingstoetsen.nl 
 

n.v.t. Ja, er zijn modules waarin 
deficiënties weggewerkt 
kunnen worden 

Ja, er zijn modules waarin 
deficiënties weggewerkt 
kunnen worden 
 
+ NT2 II  
 
  
 

Ja, er zijn modules waarin 
deficiënties weggewerkt 
kunnen worden 
 
+ NT2 II  
 
 

Motivatie/ 
intakegesprek 
NL 
ENG 
Wiskunde A of B 
 
toelatingstoetsen.nl 

Land- en 
Watermanagement 
 
Velp 
 
Bachelor  
Voltijd en Deeltijd  

Vavo scheikunde 
Certificaat andere instelling 
ter beoordeling 
opleidingsmanager 
 
Deficiëntietoets via 
www.toelatingstoetsen.nl 
 

Aspirant-studenten 
moeten, op het moment 
dat ze starten en 
gedurende de opleiding, 
een passende functie 
vervullen. Een passende 
functie is een functie met 
een omvang van 
minimaal 0,4 fte in het 
domein van de opleiding 
Land- en 
Watermanagement, die 
bij de start van de 
opleiding minimaal op 
mbo+-niveau ligt. 

Ja, er zijn modules waarin 
deficiënties weggewerkt 
kunnen worden 

Ja, er zijn modules waarin 
deficiënties weggewerkt 
kunnen worden 
 
+ NT2 II  
 
 

Ja, er zijn modules waarin 
deficiënties weggewerkt 
kunnen worden 
 
+ NT2 II  
 
 

Motivatie/ 
intakegesprek 
NL  
ENG 
Wiskunde A of B 
Scheikunde 
 
 
Toelatingstoetsen.nl 
 

AD Land- en 
Watermanagement 
 
Velp 
 
Voltijd en Deeltijd 

Vavo scheikunde 
Certificaat andere instelling 
ter beoordeling 
opleidingsmanager 
 
Deficiëntietoets via 
www.toelatingstoetsen.nl 
 

Aspirant-studenten 
moeten, op het moment 
dat ze starten en 
gedurende de opleiding, 
een passende functie 
vervullen. Een passende 
functie is een functie met 
een omvang van 
minimaal 0,4 fte in het 
domein van de opleiding 
Land- en 
Watermanagement, die 
bij de start van de 
opleiding minimaal op 
mbo+-niveau ligt. 
 
 
 
 
 

Ja, er zijn modules waarin 
deficiënties weggewerkt 
kunnen worden 

Ja, er zijn modules waarin 
deficiënties weggewerkt 
kunnen worden 
 
+ NT2 II  
 
 

Ja, er zijn modules waarin 
deficiënties weggewerkt 
kunnen worden 
 
+ NT2 II  
 
 

Motivatie/ 
intakegesprek 
NL  
ENG 
Wiskunde A of B 
Scheikunde 
 
 
Toelatingstoetsen.nl 
 

https://my.hvhl.nl/umbraco/nl/over-ons/medewerkers/onderwijs/beleid-onderwijsuitvoering/
http://www.toetlatingstoetsen.nl/
http://www.toetlatingstoetsen.nl/
http://www.toetlatingstoetsen.nl/
http://www.toelatingstoetsen.nl/
http://www.toelatingstoetsen.nl/


Toelatingseisen 2023-2024  (d.d. november 2022) 

Opleiding 
 

Artikel 3  
uitzondering op nadere 
vooropleidingseisen 
 
 
(eisen die gesteld worden 
aan het wegwerken van 
deficiënties voor HAVO en 
VWO) 
 
 
 
 
 
(art. 7.25 lid 5 WHW + 
toelatingsbeleid) 
 
 

Artikel 4 
Eisen aan werkkring bij 
deeltijdvariant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(art. 7.27 WHW) 
 
 

Artikel 5  
Kunnen studenten  op 
grond van NVAO-
geaccrediteerde 
diploma’s etc. worden 
toegelaten ook als ze 
niet aan de nadere 
vooropleidingseisen 
voldoen? 
(m.a.w. kunnen deze 
studenten hun 
deficiënties gedurende 
de propedeuse 
wegwerken?) 
 
(art. 7.28 WHW) 
 
 

Artikel 6 Kunnen 
studenten op grond van 
Verdrag van Lissabon 
worden toegelaten, ook 
als ze niet aan de nadere 
vooropleidingseisen 
voldoen? 
 
 
(m.a.w. kunnen deze 
studenten hun 
deficiënties gedurende 
de propedeuse 
wegwerken?) 
 
(art. 7.28 WHW) 
 
 

Artikel 7 Kunnen 
studenten op grond van 
andere en buitenlandse 
diploma’s worden 
toegelaten, ook als ze 
niet aan de nadere 
vooropleidingseisen 
voldoen? 
 
(m.a.w. kunnen deze 
studenten hun 
deficiënties gedurende 
de propedeuse 
wegwerken?) 
 
(art. 7.28 WHW) 
 
 

Artikel 8 
 
21+ toelatingsonderzoek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(art.7.29 WHW + 
Toelatingsbeleid) 
 
 

Management van de 
Leefomgeving  
 
Leeuwarden en Velp 
 
Bachelor voltijd 

HAVO CM: wiskunde a of b 
 
deficiëntietoets via 
www.toetlatingstoetsen.nl 
 
Vergelijkbare certificaten:  
ter beoordeling van de 
opleidingsmanager 
 

n.v.t. Ja, er zijn modules waarin 
deficiënties weggewerkt 
kunnen worden 

Ja, er zijn modules waarin 
deficiënties weggewerkt 
kunnen worden 
 
+ NT2 II  
 
 

Ja, er zijn modules waarin 
deficiënties weggewerkt 
kunnen worden 
 
+ NT2 II  
 
 

Motivatie/ 
intakegesprek 
NL 
ENG 
Wiskunde A of B 
 
Toelatingstoetsen.nl 

Ad Melkveehouderij 
 
Leeuwarden 
 
Voltijd 

VWO EM: scheikunde  
 
HAVO EM: scheikunde 
 
deficiëntietoets via 
www.toetlatingstoetsen.nl 
 
Vergelijkbare certificaten 
ter beoordeling van de  
opleidingsmanager 
 

n.v.t. Ja, er zijn modules waarin 
deficiënties weggewerkt 
kunnen worden  

Ja, er zijn modules waarin 
deficiënties weggewerkt 
kunnen worden  
 
NT2 
 

Ja, er zijn modules waarin 
deficiënties weggewerkt 
kunnen worden  
 
NT2 
 

Motivatie/ 
intakegesprek 
NL 
ENG 
Wiskunde A 
Scheikunde 
 

Milieukunde 
 
Leeuwarden 
 
Bachelor 
Voltijd en Deeltijd 
  
 
 

VWO EM: scheikunde of 
NLT 
VWO CM: wiskunde  A of B 
en scheikunde 
HAVO EM: scheikunde 
HAVO CM: wiskunde A of B 
en scheikunde 
 
deficiëntietoets via 
www.toetlatingstoetsen.nl 
 
Vergelijkbare certificaten:  
ter beoordeling van de 
opleidingsmanager 
 

Bachelor: Aspirant-
studenten hoeven op het 
moment dat ze starten 
met de opleiding geen 
passende functie te 
vervullen.  Aspirant-
studenten moeten tijdens 
de opleiding wel een 
passende functie gaan 
vervullen.  
 

Ja, er zijn modules waarin 
deficiënties weggewerkt 
kunnen worden 

Ja, er zijn modules waarin 
deficiënties weggewerkt 
kunnen worden 
 
+ NT2 II  
 
 

Ja, er zijn modules waarin 
deficiënties weggewerkt 
kunnen worden 
 
+ NT2 II  
 
 

Voltijd: 
Motivatie/ 
intakegesprek 
NL 
ENG 
Wiskunde A of B 
Scheikunde 
 
Toelatingstoetsen.nl 
 
Deeltijd: 
Motivatie/ 
intakegesprek 
NL 
ENG 
Wiskunde A of B 
Scheikunde (eigen toets 
opleiding) 
 
Toelatingstoetsen.nl 

Ad Omgevingskunde  
 
Leeuwarden 
 
Deeltijd 
 

n.v.t. Ad: De opleiding stelt de 
volgende eisen aan de 
werkkring:  
a. Aspirant-studenten 
moeten, op het moment 
dat ze starten en 
gedurende de opleiding, 
een passende functie 
vervullen. Een passende 
functie is een functie 
binnen de sector waarvoor 
de associate degree 
opleidt met een omvang 
van in totaal tenminste 28 
EC gedurende de 
studieduur, die op 
voldoende niveau is 
blijkend uit een 
functiebeschrijving, 
geaccordeerd door de 
leidinggevende van de 
student. 

b. Aspirant-studenten die 
bij de start niet voldoen 
aan de onder sub a 
genoemde eis moeten 
gedurende de opleiding 
wel een passende functie 
gaan vervullen. 

n.v.t. NT2 II NT2 II Motivatie/ 
intakegesprek 
NL 
ENG 
 
 
 

Tuinbouw en Akkerbouw  
 
Leeuwarden 
 
Bachelor voltijd 
 
 
(ook bekend als: 
Innovatieve 
Plantenteelt) 

VWO EM: scheikunde of nlt 
HAVO EM: scheikunde 
HAVO en VWO CM: 
wiskunde A en scheikunde 
 
Toelatingstoetsen.nl, James 
Boswell, Staatsexamen, OU, 
deficiëntietoets via 
www.toetlatingstoetsen.nl 
  
Vergelijkbare certificaten:  
ter beoordeling van de 
opleidingsmanager 

n.v.t. Nee, geen module waarin 
deficiënties weggewerkt 
kunnen worden 
 
Vooraf de volgende 
deficiënties wegwerken: 
Scheikunde en wiskunde 
 

Nee, geen module waarin 
deficiënties weggewerkt 
kunnen worden 
 
Vooraf de volgende 
deficiënties wegwerken: 
NT2, 
Scheikunde en wiskunde 
 
 

Nee, geen module waarin 
deficiënties weggewerkt 
kunnen worden 
 
Vooraf de volgende 
deficiënties wegwerken: 
NT2, 
Scheikunde en wiskunde 
 

Motivatie/ 
intakegesprek 
NL 
ENG 
Scheikunde 
Wiskunde A 
 
Toelatingstoetsen.nl 

https://my.hvhl.nl/umbraco/nl/over-ons/medewerkers/onderwijs/beleid-onderwijsuitvoering/
http://www.toetlatingstoetsen.nl/
http://www.toetlatingstoetsen.nl/
http://www.toetlatingstoetsen.nl/
http://www.toetlatingstoetsen.nl/
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Opleiding 
 

Artikel 3  
uitzondering op nadere 
vooropleidingseisen 
 
 
(eisen die gesteld worden 
aan het wegwerken van 
deficiënties voor HAVO en 
VWO) 
 
 
 
 
 
(art. 7.25 lid 5 WHW + 
toelatingsbeleid) 
 
 

Artikel 4 
Eisen aan werkkring bij 
deeltijdvariant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(art. 7.27 WHW) 
 
 

Artikel 5  
Kunnen studenten  op 
grond van NVAO-
geaccrediteerde 
diploma’s etc. worden 
toegelaten ook als ze 
niet aan de nadere 
vooropleidingseisen 
voldoen? 
(m.a.w. kunnen deze 
studenten hun 
deficiënties gedurende 
de propedeuse 
wegwerken?) 
 
(art. 7.28 WHW) 
 
 

Artikel 6 Kunnen 
studenten op grond van 
Verdrag van Lissabon 
worden toegelaten, ook 
als ze niet aan de nadere 
vooropleidingseisen 
voldoen? 
 
 
(m.a.w. kunnen deze 
studenten hun 
deficiënties gedurende 
de propedeuse 
wegwerken?) 
 
(art. 7.28 WHW) 
 
 

Artikel 7 Kunnen 
studenten op grond van 
andere en buitenlandse 
diploma’s worden 
toegelaten, ook als ze 
niet aan de nadere 
vooropleidingseisen 
voldoen? 
 
(m.a.w. kunnen deze 
studenten hun 
deficiënties gedurende 
de propedeuse 
wegwerken?) 
 
(art. 7.28 WHW) 
 
 

Artikel 8 
 
21+ toelatingsonderzoek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(art.7.29 WHW + 
Toelatingsbeleid) 
 
 

 

Tuin- & 
Landschapsinrichting 
 
Velp 
 
Bachelor voltijd en 
deeltijd 

n.v.t. 
 

Aspirant-studenten 
vervullen op het moment 
dat ze starten en 
gedurende de opleiding, 
een passende functie.   
 
Een passende functie:  
a) heeft een minimale 
omvang van 0,4 fte op 
hbo-werk- en 
denkniveau. 
b) Stelt de student in 
staat de algemene hbo-
competenties in 
voldoende mate te 
ontwikkelen. 
 
Andere certificaten en 
(werk)ervaring ter 
beoordeling van de 
opleidingsmanager. 
 

n.v.t. n.v.t. 
 
+ NT2 II  
 
  
 

n.v.t. 
 
+ NT2 II  
 
 

Motivatie/ 
intakegesprek 
NL 
ENG 
 
Portfolio (eigen toets 
opleiding) 
 

AD Tuin- & 
Landschapsinrichting 
 
Velp 
 
Voltijd en deeltijd  

n.v.t.  Aspirant-studenten 
vervullen op het moment 
dat ze starten en 
gedurende de opleiding, 
een passende functie.  
 
Een passende functie:  
a) heeft een minimale 
omvang van 0,4 fte op 
hbo-werk- en 
denkniveau. 
b) Stelt  de student in 
staat de algemene hbo-
competenties in 
voldoende mate te 
ontwikkelen. 
 
Andere certificaten en 
(werk)ervaring ter 
beoordeling van de 
opleidingsmanager. 
 

n.v.t. n.v.t. 
 
+ NT2 II  
 
  
 

n.v.t. 
 
+ NT2 II  
 
 

Motivatie/ 
intakegesprek 
NL 
ENG 
 
Portfolio (eigen toets 
opleiding) 
 

AD Voedingsmiddelen-
technologie  
 
Leeuwarden en Velp  
 
Deeltijd 

VWO EM/CM: wiskunde a 
en scheikunde 
 
HAVO EM/CM: wiskunde a 
en scheikunde 
 
deficiëntietoets via 
www.toetlatingstoetsen.nl 
 
Vergelijkbare certificaten:  
ter beoordeling van de 
opleidingsmanager 

Voor de AD deeltijd: 
 
 
Vanaf 1 september van 
het studiejaar waarin de 
aspirant-student wil 
starten, moet de student 
gedurende de opleiding 
een passende functie 
vervullen. Een passende 
functie is een functie met 
een omvang van 
minimaal 0,5 fte in het 
domein van de opleiding 
VMT, die bij de start van 
de opleiding op minimaal 
mbo-4-niveau ligt. 
 

Ja, er zijn modules waarin 
deficiënties weggewerkt 
kunnen worden 

Ja, er zijn modules waarin 
deficiënties weggewerkt 
kunnen worden 
 
+ NT2 II 
 
 
 
  
 

Ja, er zijn modules waarin 
deficiënties weggewerkt 
kunnen worden 
 
+ NT2 II 
 
 
 

NL 
ENG 
Scheikunde 
Wiskunde A 
 
Toelatingstoetsen.nl 

Voedingsmiddelen- 
technologie  
 
Leeuwarden 
 
Bachelor voltijd 
 
 

VWO CM: wiskunde a en 
scheikunde 
 
HAVO CM: wiskunde a en 
scheikunde 
 
deficiëntietoets via 
www.toetlatingstoetsen.nl 
 
Vergelijkbare certificaten:  
ter beoordeling van de 
opleidingsmanager 

n.v.t 
 
 
 

Ja, er zijn modules waarin 
deficiënties weggewerkt 
kunnen worden 

Ja, er zijn modules waarin 
deficiënties weggewerkt 
kunnen worden 
 
VT: NT2 II 
FT: IELTS 6.0 
 
  
 

Ja, er zijn modules waarin 
deficiënties weggewerkt 
kunnen worden 
 
VT: NT2 II 
FT: IELTS 6.0 
 
 

(NL) 
ENG 
Scheikunde 
Wiskunde A 
 
Toelatingstoetsen.nl 

Voedingsmiddelen- 
technologie  
 
Velp 
 

VWO CM: wiskunde a en 
scheikunde 
 
HAVO CM: wiskunde a en 
scheikunde 
 

n.v.t 
 
 
 

Ja, er zijn modules waarin 
deficiënties weggewerkt 
kunnen worden 

Ja, er zijn modules waarin 
deficiënties weggewerkt 
kunnen worden 
 
VT: NT2 II 
FT: IELTS 6.0 

Ja, er zijn modules waarin 
deficiënties weggewerkt 
kunnen worden 
 
VT: NT2 II 
FT: IELTS 6.0 

(NL) 
ENG 
Scheikunde 
Wiskunde A 
 
Toelatingstoetsen.nl 

https://my.hvhl.nl/umbraco/nl/over-ons/medewerkers/onderwijs/beleid-onderwijsuitvoering/
http://www.toetlatingstoetsen.nl/
http://www.toetlatingstoetsen.nl/


Toelatingseisen 2023-2024  (d.d. november 2022) 

Opleiding 
 

Artikel 3  
uitzondering op nadere 
vooropleidingseisen 
 
 
(eisen die gesteld worden 
aan het wegwerken van 
deficiënties voor HAVO en 
VWO) 
 
 
 
 
 
(art. 7.25 lid 5 WHW + 
toelatingsbeleid) 
 
 

Artikel 4 
Eisen aan werkkring bij 
deeltijdvariant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(art. 7.27 WHW) 
 
 

Artikel 5  
Kunnen studenten  op 
grond van NVAO-
geaccrediteerde 
diploma’s etc. worden 
toegelaten ook als ze 
niet aan de nadere 
vooropleidingseisen 
voldoen? 
(m.a.w. kunnen deze 
studenten hun 
deficiënties gedurende 
de propedeuse 
wegwerken?) 
 
(art. 7.28 WHW) 
 
 

Artikel 6 Kunnen 
studenten op grond van 
Verdrag van Lissabon 
worden toegelaten, ook 
als ze niet aan de nadere 
vooropleidingseisen 
voldoen? 
 
 
(m.a.w. kunnen deze 
studenten hun 
deficiënties gedurende 
de propedeuse 
wegwerken?) 
 
(art. 7.28 WHW) 
 
 

Artikel 7 Kunnen 
studenten op grond van 
andere en buitenlandse 
diploma’s worden 
toegelaten, ook als ze 
niet aan de nadere 
vooropleidingseisen 
voldoen? 
 
(m.a.w. kunnen deze 
studenten hun 
deficiënties gedurende 
de propedeuse 
wegwerken?) 
 
(art. 7.28 WHW) 
 
 

Artikel 8 
 
21+ toelatingsonderzoek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(art.7.29 WHW + 
Toelatingsbeleid) 
 
 

Bachelor voltijd 
 
(Food Technology) 

deficiëntietoets via 
www.toetlatingstoetsen.nl 
 
Vergelijkbare certificaten:  
ter beoordeling van de 
opleidingsmanager 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Toelatingseisen masteropleidingen 2022-2023 

 
Master Artikel 1 (art. 7.30b WHW) opnemen in de OER 

Toelatingseisen en bewijs van toelating 
Artikel 2 
Wegnemen tekortkomingen 

Agricultural Production Chain 
Management 

- a first degree in life sciences or related fields,  
- 2 years of relevant working experience on middle or higher management positions. In case a prospective 

student has less than two years of experience, his request for enrolment will be submitted to the 
programmecoordinator.  

- a certificate for fluency in English: TOEFL 550 points/ IELTS 6.0 or other certificates equivalent to these.  
The following students are exempt from providing proof of their English language proficiency: 

• Native English speakers (USA, UK, Australia, New Zealand, Ireland, South-Africa, Kenya, Uganda, 
Zimbabwe and Canada (English-speaking areas). 

• Applicants with a Dutch VWO diploma 

• Applicants with a Dutch HAVO diploma, with final grade 6 or higher for English 

• Applicants with a Dutch Bachelor degree followed in the English language  

• Applicants from Austria, Belgium (Flanders), Denmark, Germany, Estonia, Finland, Hungary, Latvia, 
Lithuania, Luxemburg, Norway, Romania, Slovakia and Sweden who have obtained one of 
the following diplomas, including a final examination in English. 

 
- Students from non-exempted countries who provide proof of their higher education studies in English can 

be offered an additional test (OOPT/B2 level, instead of TOEFL 550 points/ IELTS 6.0). 
 
 
 

 

Management of Development - a first degree in life sciences or related fields,  
- at least 2 years of relevant working experience on middle or higher management positions. In case a 

prospective student has less than two years of experience, his request for enrolment will be submitted to 
the programmecoordinator.  

- a certificate for fluency in English: TOEFL 550 points/ IELTS 6.0 or other certificates equivalent to these. 
The following students are exempt from providing proof of their English language proficiency: 

• Native English speakers (USA, UK, Australia, New Zealand, Ireland, South-Africa, Kenya, Uganda, 
Zimbabwe and Canada (English-speaking areas). 

• Applicants with a Dutch VWO diploma 

• Applicants with a Dutch HAVO diploma, with final grade 6 or higher for English 

• Applicants with a Dutch Bachelor degree followed in the English language 

• Applicants from Austria, Belgium (Flanders), Denmark, Germany, Estonia, Finland, Hungary, Latvia, 
Lithuania, Luxemburg, Norway, Romania, Slovakia and Sweden who have obtained one of 
the following diplomas, including a final examination in English. 

 
- Students from non-exempted countries who provide proof of their higher education studies in English can 

be offered an additional test (OOPT/B2 level, instead of TOEFL 550 points/ IELTS 6.0). 
 
 

 

Innovative Dairy Chain 
Management 
 

Article 2.1 Entry requirements to the programme 
 
Prospective students who wish to be admitted to the Master’s degree programme must have the following 
education qualifications: 
 
- a first degree in life sciences or related fields,  
- proven practical experience 

 

https://my.hvhl.nl/umbraco/nl/over-ons/medewerkers/onderwijs/beleid-onderwijsuitvoering/
http://www.toetlatingstoetsen.nl/
http://www.vhluniversity.com/photoShare/8264.nl.0.o.Diploma-lijst.pdf
http://www.vhluniversity.com/photoShare/8264.nl.0.o.Diploma-lijst.pdf
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• for prospects without or less than two years professional experience: proven practical training in 
undergraduate training in the form of placements or alike in dairy production, dairy sciences or dairy 
development; or 

• two years relevant professional experience in life sciences or related fields. 
- English: a certificate for fluency in English: TOEFL 550 points/ IELTS 6.0 or other certificates equivalent to these.  

 
The following students are exempt from providing proof of their English language proficiency: 

• Native English speakers (USA, UK, Australia, New Zealand, Ireland, South-Africa, Kenya, Uganda, 
Zimbabwe and Canada (English-speaking areas). 

• Applicants with a Dutch VWO diploma 

• Applicants with a Dutch HAVO diploma, with final grade 6 or higher for English 

• Applicants with a Dutch Bachelor degree followed in the English language 

• Applicants from Austria, Belgium (Flanders), Denmark, Germany, Estonia, Finland, Hungary, Latvia, 
Lithuania, Luxemburg, Norway, Romania, Slovakia and Sweden who have obtained one of 
the following diplomas, including a final examination in English. 

- Students from non-exempted countries who provide proof of their higher education studies in English can 
be offered an additional test (OOPT/B2 level, instead of TOEFL 550 points/ IELTS 6.0). 

- Applicants with a Dutch Bachelor degree followed in the Dutch language can be offered an OOPT/B2 level 
test instead of TOEFL 550 points/ IELTS 6.0. 

 
 
Article 2.2 Conditions of enrolment 
 
Before they can participate in education, examinations and assessments, prospective students must also comply 
with the conditions of enrolment as presented in the Student Charter and the Enrolment Decree 
(inschrijvingsbesluit). 

1   

 

 
1 De toelatingseisen voor de Master River Delta Development zijn niet in dit schema opgenomen, omdat de toelating plaatsvindt bij Hogeschool Zeeland. 

http://www.vhluniversity.com/photoShare/8264.nl.0.o.Diploma-lijst.pdf

