Algemene Voorwaarden 21+ Toelatingsonderzoek
De Nederlandse wet1 biedt aankomende studenten die 21 jaar of ouder zijn en niet over een toelating
gevende vooropleiding beschikken een mogelijkheid om alsnog aan een opleiding bij de Hogeschool
Utrecht (HU) te starten. Hiervoor dient de aankomende student een door de HU opgesteld
toelatingsonderzoek succesvol af te ronden. De algemene voorwaarden die verbonden zijn aan deelname
aan dit 21+ toelatingsonderzoek staan hieronder kort omschreven.
Aanmelding
Het is mogelijk om aan het 21+ toelatingsonderzoek deel te nemen wanneer je volledig bent aangemeld
voor dit onderzoek2. Een correcte aanmelding bestaat uit twee stappen:
-

Studielink: meld je voor je gewenste studie aan en voeg ‘Colloquium Doctum’ als vooropleiding in
Studielink toe3
Webshop: bestel het product ‘21+ toelatingsonderzoek’ in de webshop van de HU4

Let op: het is voor het toetsmoment van 5 maart 2020 mogelijk om tot en met 26 februari 2020 je
aanmelding af te ronden. Na 26 februari 2020 is het product ‘21+ toelatingsonderzoek’ niet meer
beschikbaar in de webshop van de HU.
Leeftijd & Identificatie
Het is alleen mogelijk om deel te nemen aan het 21+ toelatingsonderzoek wanneer je 21 jaar of ouder
bent op de ingangsdatum van je opleiding. Wanneer de ingangsdatum van je gewenste opleiding 1
september 2020 is, moet je voor 1 september 2020 21 jaar of ouder zijn5.
Voor aanvang van het toelatingsonderzoek zal er aan je gevraagd worden om je originele
identiteitsbewijs6 te laten zien om te kunnen checken of je deel mag nemen aan het 21+
toelatingsonderzoek. In het geval dat je geboortedatum op je identiteitsbewijs niet overeenkomt met je
eerder opgegeven geboortedatum mag je niet deelnemen aan het 21+ toelatingsonderzoek. Als je voor
aanvang van het toelatingsonderzoek geen geldig identiteitsbewijs kan overleggen, mag je niet
deelnemen aan het 21+ toelatingsonderzoek. Zorg er dus voor dat je identiteitsbewijs niet verlopen is.
Onder een identiteitsbewijs verstaan wij:
- Een paspoort
- Een ID-kaart
- Een rijbewijs
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Artikel 7.29 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
Meer informatie over de aanmelding is hier te vinden.
3
Zonder een juiste aanmelding in Studielink kunnen we het resultaat van het 21+ toelatingsonderzoek niet verwerken en kan je niet
ingeschreven worden voor je gewenste opleiding aan de HU.
4 Zonder een aanmelding via de webshop weten we niet wanneer je deel wilt nemen aan het 21+ toelatingsonderzoek.
5 In zeer uitzonderlijke gevallen kan er worden afgezien van de leeftijdsgrens.
6
Een kopie van een geldig identiteitsbewijs is dus niet geldig.
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Inhoudelijke informatie
Het toelatingsonderzoek wordt speciaal voor de HU - in samenwerking met NOA - gemaakt. Het bestaat
uit een uitgebreide capaciteitentest van ongeveer 75 minuten. Hierbij wordt er met verschillende
onderdelen getoetst of je de gewenste vaardigheden en capaciteiten hebt om een opleiding op HBOniveau te kunnen voltooien. Voor dit onderdeel hoef je dus niet te studeren. Op de website staat een
verwijzing naar een aantal oefenopdrachten.
Bij opleidingen waar voor de toelating specifieke eisen worden gesteld aan de vakken waarin men
eindexamen heeft gedaan, zal de kennis over deze vakgebieden ook getest worden tijdens het
toelatingsonderzoek. Deze zogenaamde deficiëntietesten toetsen je kennis op eindexamen Havo niveau.
Op de website staat meer informatie over de voorbereiding van dit gedeelte van het toelatingsonderzoek.
Dit onderdeel neemt ongeveer 50 minuten in beslag.
Het toelatingsonderzoek zal digitaal worden afgelegd op een vastgesteld moment. De taal welke de
opleiding hanteert voor haar onderwijs zal leidend zijn voor de taal waarin het onderzoek wordt afgelegd.
Speciale toets faciliteiten
De mogelijkheid bestaat om examentijdverlenging aan te vragen. Wanneer je je aanmeldt via de HU
webshop kan je aangeven of je voor een examentijdverlenging van 20% in aanmerking wilt komen. Het
decanaat van de HU beslist vervolgens aan de hand van een doktersverklaring of het verzoek tot
examentijdverlenging gehonoreerd kan worden.
Ook wanneer je gebruik wilt maken van andere speciale toets faciliteiten7 zal dit via een doktersverklaring
aan het decanaat moeten worden voorgelegd voor goedkeuring.
Je levert een dergelijke verklaring aan door een het als bijlage toe te voegen in een email naar
toelatingsonderzoek@hu.nl. Vergeet hierbij niet je HU studentnummer te vermelden.
Let op: het is slechts mogelijk om van de speciale toets faciliteiten gebruik te maken wanneer je 14 dagen
(dus uiterlijk 20 februari) voor het toets moment een doktersverklaring hebt opgestuurd.
Uitslag
Na het afleggen van het 21+ toelatingsonderzoek ontvang je na een aantal uren een digitaal verslag met
de uitslag van je 21+ toelatingsonderzoek van NOA. Hierin worden je prestaties weergegeven naast de
minimaal gestelde eisen voor toelating aan een opleiding van de HU. Op basis hiervan staat ook
beschreven of je geslaagd of niet geslaagd bent voor het toelatingsonderzoek.
De HU ontvangt alleen het eindoordeel van het gemaakte toelatingsonderzoek en niet het gehele verslag.
Aan de hand van deze uitslag zet de HU je vooropleiding ‘Colloquium Doctum’ vervolgens op geslaagd of
niet geslaagd zetten.
Met het voltooien van de betaling voor het product ‘21+ toelatingsonderzoek’ via de HU webshop ga je
er mee akkoord dat NOA de uitslag van het gemaakte toelatingsonderzoek deelt met de HU.
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Andere speciale toets faciliteiten zijn bijvoorbeeld een extra groot lettertype, de assistentie van een doventolk of een speciale muis.

Geldigheid
Het 21+ toelatingsonderzoek van de HU is alleen geldig bij de HU.
Met een positieve uitslag van het 21+ toelatingsonderzoek ben je niet zonder meer toelaatbaar voor alle
opleidingen binnen de HU. Wanneer je het toelatingsonderzoek hebt gehaald voor een opleiding aan de
HU zonder een specifieke vakeis en je wilt uiteindelijk toch een opleiding met een vakeis volgen, dan zal
je alsnog een voldoende moeten halen op een deficiëntietest. Hiervoor moet je je dan op een ander toets
moment weer aanmelden voor het toelatingsonderzoek bij de HU.
De uitslag van het 21+ toelatingsonderzoek is tot twee jaar na afname geldig (dus tot 9 januari 2022).
Hierna worden er nieuwe normen gehanteerd en is de uitslag van dit 21+ toelatingsonderzoek niet meer
geldig voor aanmelding voor een opleiding bij de HU.
Kosten
De prijs voor het maken van een 21+ toelatingsonderzoek is 150,- euro. Voor deze prijs heb je recht op
één toelatingsonderzoek en één herkansing.
Herkansingsmogelijkheid
Wanneer je na het afleggen van een 21+ toelatingsonderzoek niet toelaatbaar bent om aan een opleiding
aan de HU te volgen, heb je het recht op een herkansing8. Deze herkansing vindt plaats tijdens het
volgende 21+ toets moment.
Je moet je apart aanmelden voor de herkansingsmogelijkheid in de HU Webshop. Je kan tot 7 dagen na
de ontvangst van de uitslag van het 21+ toelatingsonderzoek je aanmelden voor de
herkansingsmogelijkheid tijdens het volgende toets moment. Je zal over de procedure voor aanmelding
voor de herkansing geïnformeerd worden via email.
Let op: Je kunt bij het capaciteitenonderdeel van het toelatingsonderzoek onder de gestelde norm scoren.
Het is mogelijk om dit te herkansen, maar wanneer je dit onderdeel de eerste keer met aandacht hebt
gemaakt is de kans dat je met een herkansing wel boven de gestelde norm scoort zeer gering.
Vrijstellingen
Een Havo of VWO certificaat geldt als vrijstelling voor een deficiëntietest. Stuur hiervoor een
gewaarmerkte kopie van je certificaat naar onderstaand adres:
Hogeschool Utrecht
T.a.v. Backoffice Inschrijving
Postbus 8218
3503 RE Utrecht
Wanneer je ergens anders een 21+ toelatingsonderzoek succesvol hebt afgelegd, geldt dit niet als een
vrijstelling voor het 21+ toelatingsonderzoek bij de HU. Tevens geldt een eerder succesvol afgelegde
capaciteitentest van NOA voor een andere organisatie of voor een ander doel niet als vrijstelling voor het
NOA assessment van het 21+ toelatingsonderzoek voor de HU.
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Mits je tijdig hebt aangegeven gebruik te willen maken van deze herkansingsmogelijkheid.

Restitutiebeleid
Je hebt recht op een restitutie van je betaling voor het 21+ toelatingsonderzoek wanneer je je tijdig
afmeldt voor het toelatingsonderzoek. Een tijdige afmelding is een afmelding tot 48 uur voor het gekozen
toets moment. Stuur voor restitutie tijdig een email met je restitutieverzoek naar
toelatingsonderzoek@hu.nl. Vergeet hierbij niet je studentnummer te vermelden en je factuur toe te
voegen in de bijlage.
Akkoord bij betaling
Bij het afronden van je betaling voor het product ‘21+ toelatingsonderzoek’ in de HU webshop ga je
akkoord met deze algemene voorwaarden.

Meer informatie over het 21+ toelatingsonderzoek van de HU is hier te vinden.

