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Artikel 1 Studiekeuzeactiviteit 
 
1. Elke aspirant-student die een verzoek tot inschrijving doet voor de propedeutische fase van 

een voltijdse bacheloropleiding of een voltijds associate degree-opleiding wordt verzocht 
deel te nemen aan de Van Hall Larenstein studiekeuzecheck die betrekking heeft op de 
bacheloropleiding of de associate degree-opleiding waarvoor de aspirant-student zich 
aanmeldt. 
 

2. De in lid 1 genoemde studiekeuzecheck bestaat uit het invullen van een digitale vragenlijst. 
Deze vragenlijst dient te worden ingevuld uiterlijk binnen 15 werkdagen nadat het verzoek 
tot inschrijving via studielink is gedaan. 
 

3. De aspirant-student ontvangt binnen 15 werkdagen nadat hij de vragenlijst heeft ingevuld 
schriftelijk een bericht van de instelling. De inhoud van dit bericht kan zijn: 

 een positief advies; 
 een positief advies met de aanbeveling een van de door de bacheloropleiding of de 

associate degree-opleiding aangeboden studiekeuzeactiviteiten te volgen; 
 een uitnodiging voor een studiekeuzeadviesgesprek. 

 
4. Elke aspirant-student die een verzoek tot inschrijving doet voor de propedeutische fase van 

een deeltijdse bacheloropleiding of een deeltijds associate degree-opleiding wordt 
uitgenodigd voor een studiekeuzegesprek. 
 

 
Artikel 2 Studiekeuzeadviesgesprek bij aanmelding uiterlijk op 1 mei 
 
1. Een aspirant-student die zich uiterlijk op 1 mei bij DUO heeft aangemeld en bij wie op basis 

van de analyse van de resultaten van de vragenlijst twijfel bestaat over het beeld dat de 
aspirant-student heeft van de opleiding of de associate degree-opleiding, over het niveau, 
over de aansluiting met de vooropleiding of over de motivatie wordt uitgenodigd voor een 
studiekeuzeadviesgesprek. 
 

2. Het studiekeuzeadviesgesprek vindt plaats binnen 30 werkdagen na verzending van de 
schriftelijke reactie op het invullen van de vragenlijst. 
 

3. De aspirant-student ontvangt binnen twee werkdagen na het studiekeuzeadviesgesprek 
een advies over het volgen van de opleiding of de associate degree-opleiding. 
 

4. Het in lid 3 genoemde advies kan positief of negatief zijn. 
 

5. Aan een negatief advies worden geen bindende consequenties verbonden. 
 
 
  



 

Artikel 3 Gevolgen niet deelnemen aan de studiekeuzecheck bij aanmelding uiterlijk op  
1 mei 

 
1. Voor aspirant-studenten die zich uiterlijk op 1 mei bij DUO hebben aangemeld  en de 

digitale vragenlijst niet invullen vervalt het recht op advies. 
 

2. Voor aspirant-studenten die zich uiterlijk op 1 mei bij DUO hebben aangemeld  en worden 
uitgenodigd voor een studiekeuzeadviesgesprek en zonder geldige reden geen gehoor 
geven aan de uitnodiging vervalt het recht op advies. 

 
  
Artikel 4 Geldige redenen van verhindering voor het deelnemen aan 

studiekeuzeactiviteiten 
 
Geldige redenen voor het niet invullen van de vragenlijst of geen gehoor geven aan de 
uitnodiging voor een adviesgesprek zijn ernstige persoonlijke omstandigheden, zoals ziekte, een 
ziekenhuisopname en ernstige omstandigheden in familiair verband. 
 
 
Artikel 5 Aanmelding na 1 mei voor een andere bacheloropleiding of associate degree 

-opleiding 
 
1. Een aspirant-student die heeft voldaan aan de activiteit bedoeld in artikel 1 eerste lid, en 

zich na 1 mei bij DUO aanmeldt voor een andere bacheloropleiding of associate degree-
opleiding dan de bacheloropleiding of de associate degree-opleiding bedoeld in de 
genoemde bepaling, is verplicht deel te nemen aan de Van Hall Larenstein 
studiekeuzecheck die betrekking heeft op de bacheloropleiding of de associate degree-
opleiding waarvoor de aspirant-student zich aanmeldt. 

 
2. Artikel 1 lid 2 en 3, artikel2 en artikel 3 zijn van overeenkomstige toepassing. 
 
 
Artikel 6 Aanmelding na 1 mei voor de eerste keer 
 
1. Elke aspirant-student die na 1 mei doch uiterlijk voor 31 augustus voorafgaand aan het 

desbetreffende studiejaar voor de eerste keer een verzoek tot inschrijving bij DUO doet 
voor de propedeutische fase van een voltijdse bacheloropleiding of van een voltijds 
associate degree-opleiding wordt geacht deel te nemen aan de Van Hall Larenstein 
studiekeuzecheck die betrekking heeft op de bacheloropleiding of de associate degree-
opleiding waarvoor de aspirant-student zich aanmeldt. 

 
2. De in lid 1 genoemde studiekeuzecheck bestaat uit het invullen van een digitale vragenlijst. 

Deze vragenlijst dient te worden ingevuld uiterlijk binnen 15 werkdagen nadat het verzoek 
tot inschrijving via studielink is gedaan. 

 



 

3. De aspirant-student ontvangt binnen 15 werkdagen schriftelijk een bericht van de instelling 
nadat hij de vragenlijst heeft ingevuld. De inhoud van dit bericht kan zijn: 

 een positief advies; 
 een positief advies met de aanbeveling een van de door de opleiding of het de 

associate degree-opleiding aangeboden studiekeuzeactiviteiten te volgen; 
 een uitnodiging voor een studiekeuzeadviesgesprek. 

 
 
Artikel 7 Aanmelding na 1 mei als gevolg van een bindend negatief studieadvies 
 
1. Elke aspirant-student die zich aanmeldt na 1 mei doch uiterlijk voor 31 augustus 

voorafgaand aan het desbetreffende studiejaar voor een andere bacheloropleiding of 
associate degree-opleiding dan die waarbij hij oorspronkelijk was ingeschreven, maar die 
kan aantonen dat de aanmelding na 1 mei het gevolg is van een beëindiging van de 
inschrijving als gevolg van een bindend negatief studieadvies op een zodanig tijdstip dat hij 
zich niet kon aanmelden voor 1 mei, wordt geacht deel te nemen aan de Van Hall 
Larenstein studiekeuzecheck die betrekking heeft op de bacheloropleiding of de associate 
degree-opleiding waarvoor de aspirant-student zich aanmeldt; 

 
2. Artikel 1 lid 2 en 3 en artikel 2 zijn van overeenkomstige toepassing. 
 
 
Artikel 8 Studiekeuzeadviesgesprek bij aanmelding na 1 mei 
 
1. Een aspirant-student die zich  na 1 mei voorafgaand aan het desbetreffende studiejaar bij 

DUO heeft aangemeld en bij wie op basis van de analyse van de resultaten van de 
vragenlijst twijfel bestaat over het beeld dat de aspirant-student heeft van de opleiding of 
de associate degree-opleiding, over het niveau, over de aansluiting met de vooropleiding of 
over de motivatie wordt uitgenodigd voor een studiekeuzeadviesgesprek. 

 
2. Het studiekeuzeadviesgesprek vindt plaats binnen 30 werkdagen (maar uiterlijk voor 1 

september) na verzending van de schriftelijke reactie op het invullen van de vragenlijst. 
 
3. De aspirant-student ontvangt binnen twee dagen na het studiekeuzeadviesgesprek een 

advies over het volgen van de opleiding of de associate degree-opleiding. 
 
4. Dit advies kan zijn positief of negatief. 
 
5. Een negatief advies heeft tot gevolg dat de aspirant-student niet wordt toegelaten tot de 

desbetreffende opleiding of de associate degree-opleiding voor het studiejaar waarop het 
advies betrekking heeft. 

 
6. Dit artikel is niet van toepassing op degene die zich na 1 mei aanmeldt bij een andere 

bacheloropleiding of associate degree-opleiding dan die waarbij hij oorspronkelijk was 
ingeschreven maar kan aantonen dat de nieuwe aanmelding het gevolg is van een 
beëindiging van de inschrijving als gevolg van een bindend negatief studieadvies op een 



 

zodanig tijdstip dat hij zich niet kon aanmelden voor 1 mei voorafgaand aan het studiejaar 
waarvoor hij zich wenst in te schrijven. 

 
 
Artikel 9 Gevolgen niet deelnemen aan de studiekeuzecheck bij aanmelding na 1 mei 
 
1. Aspirant-studenten die zich na 1 mei bij DUO hebben aangemeld en zonder geldige reden 

de digitale vragenlijst niet invullen, worden uitgenodigd voor een 
studiekeuzeadviesgesprek. 

 
2. Aspirant-studenten die zich na 1 mei bij DUO hebben aangemeld en zonder geldige reden 

geen gehoor geven aan de uitnodiging voor een studiekeuzeadviesgesprek worden niet 
toegelaten tot de opleiding of de associate degree-opleiding. 

 
3. De geldige redenen voor verhindering voor deelnemen aan een studiekeuzeactiviteit staan 

genoemd in artikel 4 
 
 
Artikel 10 Bezwaar 
 
Een aspirant-student die op grond van artikel 7 of 8 niet wordt toegelaten tot een opleiding of 
de associate degree-opleiding kan binnen 6 weken na bekendmaking van het besluit een 
bezwaar indienen bij de geschillenadviescommissie via het loket voor klachten en geschillen 
(loket-klachten-geschillen@hvhl.nl). 
 
 
Artikel 11 Hardheidsclausule 
 
1. In alle gevallen waarin de artikelen genoemd in deze regeling niet voorzien, beslist het 

College van Bestuur. 
 
2. Het College van Bestuur is bevoegd in bepaalde gevallen anders te besluiten, indien 

toepassing van de regeling zou leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard. 
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