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Regeling VHL studiekeuzecheck 

 

Inhoud van de studiekeuzecheck 

De VHL studiekeuzecheck  bestaat uit twee onderdelen, 1. een digitale vragenlijst en 2. een 

studiekeuzeadviesgesprek. 

Alle studenten die zich aanmelden -  zowel voor als na 1 mei - voor een voltijd bacheloropleiding of 

een voltijd Ad-programma bij Hogeschool VHL, met een Nederlands diploma worden geacht de 

digitale vragenlijst in te vullen. 

Alle studenten krijgen nadat zij de vragenlijst hebben ingevuld schriftelijk bericht van de instelling.  

De inhoud van dit bericht kent drie opties, te weten: 

1. Een positief studiekeuzeadvies. De student wordt welkom geheten bij de bacheloropleiding 

of het Ad-programma.  

2. Een positief studiekeuzeadvies met de aanbeveling één van de, door de bacheloropleiding of 

het Ad-programma aangeboden, studiekeuzeactiviteiten te volgen.  

3. Een uitnodiging voor een studiekeuzeadviesgesprek.  

 

Het studiekeuzeadviesgesprek  

Een studiekeuzeadviesgesprek wordt gevoerd met studenten die op basis van analyse van de 

resultaten van de vragenlijst blijk geven een onrealistisch beeld van de bacheloropleiding of het Ad-

programma te hebben of waarvan twijfels bestaan over het niveau, de aansluiting met de 

vooropleiding of motivatie. 

Het studiekeuzeadviesgesprek heeft voor studenten die zich hebben aangemeld vóór 1 mei geen 

bindende consequenties. Studenten ontvangen een positief of negatief studiekeuzeadvies.  

Studenten die zich hebben aangemeld na 1 mei (eerste inschrijving bij DUO), ontvangen een bindend 

studiekeuzeadvies geldende voor toelating tot de betreffende bacheloropleiding of het Ad-

programma voor het aankomende studiejaar.  

 

Termijnen waarbinnen de studiekeuzeactiviteiten plaatsvinden 

Invullen digitale vragenlijst:   binnen 15 werkdagen na aanmelding via studielink 

Schriftelijke reactie vragenlijst:  binnen 15 werkdagen na ontvangst 

Afspraak studiekeuzeadviesgesprek: binnen 30 werkdagen na verzending van de schriftelijke  

     reactie 

Advies n.a.v. studiekeuzeadviesgesprek:  binnen 24 uur na studiekeuzeadviesgesprek 

 

Gevolgen van het zonder geldige reden van verhindering niet deelnemen aan de studiekeuzecheck 

Voor studenten die zich vóór 1 mei aanmelden en de digitale vragenlijst niet invullen vervalt het 

recht op studiekeuzeadvies.  

Voor studenten die zich vóór 1 mei aanmelden en worden uitgenodigd voor een studiekeuze-

adviesgesprek en zonder geldige reden geen gehoor geven aan de uitnodiging vervalt het recht op 

studiekeuzeadvies. 

Studenten die zich na 1 mei aanmelden en de digitale vragenlijst niet invullen worden uitgenodigd 

voor een studiekeuzeadviesgesprek. 

Studenten die zich na 1 mei aanmelden en zonder geldige reden geen gehoor geven aan de 

uitnodiging voor een studiekeuzeadviesgesprek worden niet toegelaten tot de bacheloropleiding of 

het Ad-programma.  
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Geldige redenen voor verhindering 

Geldige redenen voor het niet invullen van de vragenlijst of geen gehoor geven aan de uitnodiging 

voor een studiekeuzeadviesgesprek zijn ernstige persoonlijke omstandigheden, zoals ziekte, een 

ziekenhuisopname en ernstige omstandigheden in familiair verband. 

 

Gronden toelating na 1 mei 

Studenten die zich na 1 mei aanmelden en waarvan op basis van resultaten van de vragenlijst geen 

twijfels bestaan over hun niveau, motivatie of beeld van de bacheloropleiding of van het Ad-

programma worden automatisch toegelaten. Studenten die zich aanmelden na 1 mei en een positief 

studiekeuzeadvies krijgen op basis van het studiekeuzeadviesgesprek worden toegelaten tot de 

bacheloropleiding of het Ad-programma.   

 

Geschillenadviescommissie 

Studenten die bezwaar willen maken tegen het studiekeuzeadvies kunnen schriftelijk bezwaar 

indienen uiterlijk tot 6 weken na bekendmaking van het besluit bij de Geschillenadviescommissie1. 

 

Hardheidsclausule 

In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist het College van Bestuur op advies van de 

Toelatingscommissie. 

Het College van Bestuur is bevoegd in bepaalde gevallen anders te besluiten, indien de toepassing 

van de regeling zou leiden tot onbillijkheden van overwegende aard. 

 

 

                                                           
1
 Postadres: Geschillenadviescommissie, t.a.v. het loket voor klachten en geschillen, Postbus 1528, 8901 BV 

Leeuwarden. Bij vragen kunt u contact opnemen met loket-klachten-geschillen.vhl@wur.nl.  
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