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30 OER Aeres Hogeschool (Dronten/Almere) Toelating 

In dit hoofdstuk worden voor zowel de Bachelor-, de Associate Degree- als de Master-studies de 
wettelijk vastgestelde toelatingsvoorwaarden beschreven.  
 
Deelname aan de studiekeuzecheck is onderdeel van het toelatingstraject.  
 
Paragraaf 2.1 
Studiekeuzecheck en advies.  
A1 Toelatingsrecht  
Aeres Hogeschool hanteert de formele aanmeldingsdatum 1 mei in verband met het kunnen 
uitbrengen van een studiekeuzeadvies. Onderdeel van de aanmelding via Studielink is daarom de 
verplichte studiekeuzecheck. Bij een positief advies en het voldoen aan de wettelijke instroomeisen 
ten aanzien van toelaatbaarheid voor de opleiding wordt een student toegelaten (toelatingsrecht).  
A2 Toelating aanmelders na 1 mei  
Studenten die zich na 1 mei aanmelden hebben geen recht op een studiekeuzeadvies en hebben 
geen toelatingsrecht, ook al zijn ze formeel toelaatbaar. Het instellingsbestuur kan echter besluiten om 
de student toch toe te laten.  
Een student kan alleen toegelaten worden na een positief advies op basis van een verplicht intake 
gesprek met de instroom coördinator en studieleider.  
A3. Toelating MBO-ers vanuit niet-verwant domein  
Een MBO-er die vanuit een niet-verwant domein toegelaten wil worden, zal een intakegesprek moeten 

hebben met de instroom coördinator. In dat gesprek zal getoetst worden of er op een andere manier 

sprake is van kennis van het domein en of er voldoende kennis aanwezig is op de doorstroomvakken 

zoals die in H33 (instroomvoorwaarden) onderdeel A4 genoemd worden. Er kan besloten worden om 

een instaptoets af te leggen. In geval van een positief advies kan de student in de 4-jarige MBO-

stream of de 4-jarige HAVO-stream geplaatst worden. 

Paragraaf 2.2. 
A.5 Overig  
De examencommissie kan personen van 21 jaar en ouder zonder diploma toelaten als ze aan de eis 
inzake voldoende intellectueel niveau en voldoende beheersing van de Nederlandse taal en wiskunde 
ten overstaan van een door de examencommissie in te stellen toetsingscommissie hebben voldaan 
(WHW artikel 7.29). 
 
Paragraaf 2.3  
Instroomvoorwaarden AD Ondernemerschap (voltijd) 
De AD Opleidingen kennen een 2-jarig leerplan (120 studiepunten),  
Instroomvoorwaarden  
- MBO Niveau 4 (Kaderfunctionaris)  
- Verwant opleidingsdomein (agrarische sector)  


