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TOELATINGSEISEN 
 
 
Artikel 1 Vooropleidingseisen  bacheloropleiding en associate degree-opleiding 
 
De aspirant-student die wenst te worden toegelaten tot de bacheloropleiding of associate degree-
opleiding dient te voldoen aan één van de volgende vooropleidingseisen: 
a. een diploma voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo) (art7.24 WHW);  
b. een diploma hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo) (art. 7.24 WHW);  
c. een door de minister aangewezen getuigschrift, al dan niet in Nederland afgegeven, dat naar het 

oordeel van het College van Bestuur ten minste gelijkwaardig is aan een HAVO- of VWO-diploma (art. 
7.28 WHW); 

d. een diploma van een middenkaderopleiding (niveau 4) (art. 7.24 WHW);  
e. een diploma van een specialistenopleiding (niveau 4) (art. 7.24 WHW);  
f. een diploma van de bij ministeriele regeling aangewezen vakopleidingen (art. 7.24 WHW); 
g. een beschikking van het CvB dat het toelatingsonderzoek voor de gekozen opleiding met goed gevolg 

is afgelegd (art. 7.29 WHW). 
 
 
Artikel 2 Nadere vooropleidingseisen bacheloropleiding en associate-degree opleiding 
 
1. Aan de inschrijving voor een opleiding kunnen nadere vooropleidingseisen worden gesteld (art. 7.25 

WHW). Deze eisen vloeien voort uit de Regeling aanmelding en toelating hoger onderwijs. 
 

2. De nadere toelatingseisen voor een aspirant-student met een HAVO- of VWO-diploma zijn uitgewerkt 
in tabel 1. 

 
3. Voor aspirant-studenten met een MBO-diploma gelden geen nadere toelatingseisen. 
 
 
Artikel 3 Deficiëntie-onderzoek 
 
1. De bezitter van een diploma dat niet voldoet aan de voorwaarden voor inschrijving (deficiëntie) kan 

worden ingeschreven onder de voorwaarde dat uit een onderzoek blijkt dat voldaan wordt aan 
inhoudelijk daarmee vergelijkbare eisen. Aan deze eisen moet conform artikel 7.25 WHW zijn 
voldaan voor aanvang van de opleiding.  
 

2. De eisen van het onderzoek zijn uitgewerkt in tabel 2. 
 

3. Bij het onderzoek in het kader van een uitzondering op de nadere vooropleidingseisen is geen 
leeftijdsgrens van toepassing. 

 
 
Artikel 4 Toelatingseisen werkkring bij de deeltijdvariant  
 
1. Het College van Bestuur kan met het oog op de inschrijving voor een deeltijdse opleiding eisen 

omtrent het verrichten van werkzaamheden tijdens het volgen van de opleiding stellen indien de 
desbetreffende werkzaamheden in de onderwijs- en examenregeling als onderwijseenheden zijn 
aangemerkt (art. 7.27 WHW). Indien dit het geval is staat dit vermeld in tabel 2. 
 

2. Deze eisen hebben betrekking op de aard, de inhoud en het niveau van de 



werkkring/werkzaamheden, alsmede de leerdoelen die moeten worden gerealiseerd. Uit de 
beschikbare informatie/documentatie moet blijken of de student praktijkopdrachten op zinvolle 
wijze via zijn werkkring heeft kunnen uitvoeren, of de student voldoet aan opdrachten binnen het 
onderwijsprogramma en/of de student voldoet aan de eindkwalificaties van de opleiding. 

 
 
Artikel 5 Vrijstellingen op grond van NVAO-geaccrediteerde diploma’s en bij ministeriele regeling 

aangewezen diploma’s 
 
1. De aspirant-student1 met een graad, diploma of examen als bedoeld in de eerste volzin van artikel 

7.28 lid 1 WHW en eerste volzin artikel 7.28 lid 2 WHW is vrijgesteld van de in artikel 1 van deze 
regeling bedoelde vooropleidingseisen.  
 

2. Onder de in het voorgaande lid bedoelde graad, diploma of examen wordt begrepen een 
getuigschrift (afsluitend examen) van een NVAO-geaccrediteerde opleiding van een hogeschool, 
universiteit of rechtspersoon voor hoger onderwijs en Europees baccalaureaat van de Europese 
school, voor zover dat baccalaureaat het vak Nederlands als eerste of tweede taal omvat.  

 
3. Indien voor de opleiding tevens nadere vooropleidingseisen zijn gesteld kan de aspirant-student als 

bedoeld in het eerste lid geen afsluitend examen afleggen alvorens op grond van een aanvullend 
onderzoek is aangetoond dat hij beschikt over de kennis en vaardigheden waarop de nadere 
vooropleidingseisen betrekking hebben. In de Onderwijs- en Examenregeling staat beschreven op 
welke wijze de aspirant-student kan aantonen over deze kennis en vaardigheden te beschikken.  
 

4. Het College van Bestuur kan bepalen dat een aspirant-student met een diploma zoals bedoeld in lid 1 
van dit artikel niet kan worden ingeschreven wanneer het College van Bestuur van oordeel is dat de 
eisen bedoeld in artikel 7.25 WHW (de nadere vooropleidingseisen) van dien aard zijn dat 
redelijkerwijs verwacht kan worden dat niet tijdens het eerste jaar van inschrijving voor de opleiding 
aangetoond kan worden dat betrokkene beschikt over de kennis en vaardigheden waarop die eisen 
betrekking hebben. Of dit het geval is, staat aangegeven in tabel 2. 

 
5. Het College van Bestuur bepaalt op welke wijze betrokkene op grond van een aanvullend onderzoek 

met het oog op de inschrijving vrijgesteld kan worden van die eisen. Deze eisen zijn opgenomen in 
tabel 2. Aan deze eisen moet voldaan zijn voor aanvang van de studie. 

 
6. Bij het onderzoek als bedoeld in dit artikel is geen leeftijdsgrens van toepassing.  
 
 
Artikel 6 Vrijstellingen op grond van Verdrag van Lissabon 
 
1. Met inachtneming van het bepaalde in de wet en dit artikel zijn de personen als bedoeld in artikel 

7.28 lid 12 tweede volzin WHW van de in artikel 1 van deze regeling bedoelde vooropleidingseisen 
vrijgesteld. 
 

2. Indien het diploma als bedoeld in het eerste lid is afgegeven buiten Nederland en de opleiding op de 
locatie waar de aspirant-student het onderwijs wenst te volgen wordt verzorgd in de Nederlandse 
taal, dan wordt de aspirant-student niet ingeschreven tot het moment dat het bewijs is geleverd van 
voldoende beheersing van de Nederlandse taal. Het bewijs wordt geacht te zijn geleverd door het 
behalen van het staatsexamen Nederlands als tweede taal, programma II (NT2, II), door het behalen 

 
1 Het betreft aspirant-studenten die de graad bachelor of master hebben behaald, aan een instelling voor wetenschappelijk onderwijs of 
een instelling voor hoger beroepsonderwijs. Ook betreft het aspirant-studenten die een diploma hebben behaald dat bij ministeriële 
regeling is aangemerkt als ten minste gelijkwaardig. 
2 Dit betreft o.a. aspirant-studenten die afkomstig zijn uit een land dat lid is van de EU. 



van een toets op niveau B2 van het Europees Referentiekader voor talen of door het behalen van een 
toets op vergelijkbaar niveau.  
 

3. Indien het diploma als bedoeld in het eerste lid is afgegeven buiten Nederland en de opleiding op de 
locatie waar de aspirant-student het onderwijs wenst te volgen wordt verzorgd in de Engelse taal, 
dan wordt de aspirant-student niet ingeschreven tot het moment dat het bewijs is geleverd van 
voldoende beheersing van de Engelse taal. Het bewijs wordt geacht te zijn geleverd door het behalen 
van een ‘academic’ IELTS-test met een ‘overall band score’ van 6.0. Indien een andere taaltest wordt 
overlegd, geldt de norm zoals opgenomen in artikel 4.2 van de ‘Gedragscode Internationale Student 
in het Hoger Onderwijs’ of geldt de norm zoals vermeld op de website van de hogeschool. 

 
4. Indien voor de opleiding tevens nadere vooropleidingseisen zijn gesteld kan de aspirant-student als 

bedoeld in het eerste lid geen afsluitend examen afleggen alvorens op grond van een aanvullend 
onderzoek is aangetoond dat hij beschikt over de kennis en vaardigheden waarop de nadere 
vooropleidingseisen betrekking hebben. In de Onderwijs- en Examenregeling staat beschreven op 
welke wijze de aspirant-student kan aantonen over deze kennis en vaardigheden te beschikken.  
 

5. Het College van Bestuur kan bepalen dat een aspirant-student met een diploma zoals bedoeld in lid 1 
van dit artikel niet kan worden ingeschreven wanneer het College van Bestuur van oordeel is dat de 
eisen bedoeld in artikel 7.25 WHW (de nadere vooropleidingseisen) van dien aard zijn dat 
redelijkerwijs verwacht kan worden dat niet tijdens het eerste jaar van inschrijving voor de opleiding 
aangetoond kan worden dat betrokkene beschikt over de kennis en vaardigheden waarop die eisen 
betrekking hebben. Of dit het geval is staat aangegeven in tabel 2.  
 

6. Het College van Bestuur bepaalt op welke wijze betrokkene op grond van een aanvullend onderzoek 
met het oog op de inschrijving vrijgesteld kan worden van die eisen. Deze eisen zijn opgenomen in 
tabel 2. Aan deze eisen moet voldaan zijn voor aanvang van de studie. 
 

7. Bij het onderzoek als bedoeld in dit artikel is geen leeftijdsgrens van toepassing.  
 
 
Artikel 7 Vrijstellingen op grond van andere en buitenlandse diploma’s 
 
1. Met inachtneming van het bepaalde in de wet en dit artikel kan de aspirant-student met een al dan 

niet in Nederland afgegeven diploma als bedoeld in artikel 7.28 lid 2 tweede volzin WHW van de in 
artikel 1 van deze regeling bedoelde vooropleidingseisen worden vrijgesteld. 

 
2. Bij het vormen van een oordeel over van de gelijkwaardigheid van enig diploma vraagt het College 

van Bestuur in voorkomende gevallen advies over de waardering aan de Nuffic.  
 
3. Indien het diploma als bedoeld in het eerste lid is afgegeven buiten Nederland en de opleiding op de 

locatie waar de aspirant-student het onderwijs wenst te volgen wordt verzorgd in de Nederlandse 
taal, dan wordt de aspirant-student niet ingeschreven tot het moment dat het bewijs is geleverd van 
voldoende beheersing van de Nederlandse taal. Het bewijs wordt geacht te zijn geleverd door het 
behalen van het staatsexamen Nederlands als tweede taal, programma II (NT2, II) door het behalen 
van een toets op niveau B2 van het Europees Referentiekader voor talen of door het behalen van een 
toets op vergelijkbaar niveau. 

 
4. Indien het diploma als bedoeld in het eerste lid is afgegeven buiten Nederland en de opleiding op de 

locatie waar de aspirant-student het onderwijs wenst te volgen wordt verzorgd in de Engelse taal, 
dan wordt de aspirant-student niet ingeschreven tot het moment dat het bewijs is geleverd van 
voldoende beheersing van de Engelse taal. Het bewijs wordt geacht te zijn geleverd door het behalen 
van een ‘academic’ IELTS-test met een ‘overall band score’ van 6.0. Indien een andere taaltest wordt 
overlegd geldt de norm zoals opgenomen in artikel 4.2 van de ‘Gedragscode Internationale Student 



in het Hoger Onderwijs’ of geldt de norm zoals vermeld op de website van de hogeschool.  
 

5. Indien voor de opleiding tevens nadere vooropleidingseisen zijn gesteld kan de aspirant-student als 
bedoeld in het eerste lid geen afsluitend examen afleggen alvorens op grond van een aanvullend 
onderzoek is aangetoond dat hij beschikt over de kennis en vaardigheden waarop de nadere 
vooropleidingseisen betrekking hebben. In de Onderwijs- en Examenregeling staat beschreven op 
welke wijze de aspirant-student kan aantonen over deze kennis en vaardigheden te beschikken.  
 

6. Het College van Bestuur kan bepalen dat een aspirant-student met een diploma zoals bedoeld in lid 1 
van dit artikel niet kan worden ingeschreven wanneer het College van Bestuur van oordeel is dat de 
eisen bedoeld in artikel 7.25 WHW (de nadere vooropleidingseisen) van dien aard zijn dat 
redelijkerwijs verwacht kan worden dat niet tijdens het eerste jaar van inschrijving voor de opleiding 
aangetoond kan worden dat betrokkene beschikt over de kennis en vaardigheden waarop die eisen 
betrekking hebben. Of dit het geval is staat aangegeven in tabel 2. 

 
7. Het College van Bestuur bepaalt op welke wijze betrokkene op grond van een aanvullend onderzoek 

met het oog op de inschrijving vrijgesteld kan worden van die eisen. Deze eisen zijn opgenomen in 
tabel 2. 

 
8. Bij het onderzoek als bedoeld in dit artikel is geen leeftijdsgrens van toepassing.  
 
 
Artikel 8  Vrijstelling van het doen van een taaltest 
 
De volgende aspirant-studenten zijn vrijgesteld van de verplichting tot het doen van een taaltest Engels: 
• Aspirant-studenten die in de VS, VK, Australië, Nieuw Zeeland, Ierland, Zuid-Afrika, Kenia, Uganda, 

Zimbabwe en Canada (Engelssprekende gebieden) die hun vooropleiding in het Engels hebben 
gevolgd; 

• Aspirant-studenten uit België (Vlaanderen), Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Hongarije, 
Letland, Litouwen, Luxemburg, Noorwegen, Oostenrijk, Roemenië, Slowakije en Zweden die over een 
diploma beschikken dat is opgenomen in de diplomalijst zoals gepubliceerd op de website van de 
Nuffic, en die Engels in hun eindexamenpakket hebben gehad. 

 
 
Artikel 9 Vrijstellingen op grond van toelatingsonderzoek (21+ toets) 
 
1. Met inachtneming van het bepaalde in de wet en dit artikel kan de aspirant-student die uiterlijk op  

1 september van het desbetreffende studiejaar eenentwintig jaar en ouder is en die niet voldoet aan 
de in artikel 1 van deze regeling bedoelde vooropleidingseisen noch daarvan is vrijgesteld krachtens 
het bepaalde in artikel 5, 6 of 7 een toelatingsonderzoek afleggen. Een beschikking van het College 
van Bestuur inhoudende dat het toelatingsonderzoek met goed gevolg is afgelegd, stelt de aspirant-
student vrij van de vooropleidingseisen als bedoeld in artikel 1. 

 
2. Het toelatingsonderzoek bestaat uit drie onderdelen te weten een intakegesprek, een taaltest en een 

inhoudelijk component. De eisen zijn opgenomen in tabel 2.  
 
3. Het onderzoek als bedoeld in dit artikel kan alleen worden afgenomen bij personen van 21 jaar en 

ouder. 
 

 
  



Artikel 10  Toelating tot versneld traject gericht op aspirant-studenten met een VWO-diploma 
 
Indien dit artikel van toepassing is zijn de eisen hiervoor opgenomen in tabel 2. 
 
 
Artikel 11 Inschrijving postpropedeutische fase 
 
1. Voor inschrijving in de postpropedeutische fase van de opleiding geldt als eis een behaald 

propedeutisch examen van de opleiding aangeboden door de hogeschool. 
 

2. Met inachtneming van het bepaalde in de wet en dit artikel kan de aspirant-student met een al dan 
niet in Nederland afgegeven diploma dat naar oordeel van de examencommissie tenminste 
gelijkwaardig is aan het propedeutisch examen van de opleiding van de hogeschool worden 
vrijgesteld van de in lid 1 van deze regeling bedoelde eis. 
 

3. Indien het diploma als bedoeld in het tweede lid is afgegeven buiten Nederland en de opleiding op 
de locatie waar de aspirant-student het onderwijs wenst te volgen wordt verzorgd in de Nederlandse 
taal, dan wordt de aspirant-student niet ingeschreven tot het moment dat het bewijs is geleverd van 
voldoende beheersing van de Nederlandse taal. Het bewijs wordt geacht te zijn geleverd door het 
behalen van een examen NT2, niveau II, door het behalen van een toets op niveau B2 van het 
Europees referentiekader voor talen of door het behalen van een toets op vergelijkbaar niveau.. 

 
4. Indien het diploma als bedoeld in het tweede lid is afgegeven buiten Nederland en de opleiding op 

de locatie waar de aspirant-student het onderwijs wenst te volgen wordt verzorgd in de Engelse taal, 
dan wordt de aspirant-student niet ingeschreven tot het moment dat het bewijs is geleverd van 
voldoende beheersing van de Engelse taal. Het bewijs wordt geacht te zijn geleverd door het behalen 
van een ‘academic’ IELTS-test met een ‘overall band score’ van 6.0. Indien een andere taaltest wordt 
overlegd geldt de norm zoals opgenomen in artikel 4.2 van de ‘Gedragscode Internationale Student 
in het Hoger Onderwijs’ of geldt de norm zoals vermeld op de website van de hogeschool.  

 
5. Een student ingeschreven in de propedeuse van de opleiding kan onder opgave van redenen de 

examencommissie verzoeken om toegelaten te worden tot bepaalde onderwijseenheden in de 
postpropedeutische fase. 

 
6. Studenten die een positief advies als bedoeld in artikel 4.2 van de Onderwijs- en Examenregeling 

hebben ontvangen zijn, binnen de door deze regeling gestelde kaders, toelaatbaar tot 
onderwijseenheden in de postpropedeutische fase van de opleiding. Dit geldt tevens voor studenten 
die aan het eind van het eerste studiejaar uitstel van het studieadvies hebben gekregen. 

 
 
Artikel 12  Toelating tot de masteropleiding 
 
1. Voor de inschrijving voor een masteropleiding in het hoger beroepsonderwijs geldt als toelatingseis: 

a. het bezit van een graad Bachelor in het wetenschappelijk onderwijs onderscheidenlijk een graad 
Bachelor in het hoger beroepsonderwijs; of 

b. het bezit van kennis, inzicht en vaardigheden op het niveau van een graad Bachelor in het 
wetenschappelijk onderwijs onderscheidenlijk een graad Bachelor in het hoger 
beroepsonderwijs. 

 
2. Het College van Bestuur kan naast de eisen, bedoeld in het eerste lid, kwalitatieve toelatingseisen 

vaststellen. Indien er kwalitatieve toelatingseisen zijn vastgesteld zijn deze opgenomen in tabel 2. 
 
 



Artikel 13 Inschrijvingsvoorwaarden 
 
Alvorens deel te kunnen nemen aan het onderwijs, de toetsen en de examens dient een aspirant-student 
ook te voldoen aan de inschrijvingsvoorwaarden zoals opgenomen in het studentenstatuut en het 
inschrijvingsbesluit. Het studentenstatuut en het inschrijfbesluit zijn te vinden op de portal. 
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