33 OER Aeres Hogeschool (Dronten/Almere) Instroomvoorwaarden
Bachelor voltijd
A.1

Tijdstip toelating
Studenten hebben m.b.t. de 1 mei aanmeldingsdatum, de mogelijkheid om zich tot 1 oktober
2020 in te schrijven voor een opleiding, mits ze voldoen aan de wettelijk vastgestelde
toelatingseisen voor de desbetreffende opleiding. Aanvullend kunnen er voor een major intake
gesprekken plaatsvinden.
Voor een eventuele inschrijving na 1 oktober 2020 is toestemming nodig van de
faculteitsdirectie.
Nieuwe studenten voor het cursusjaar 2020-2021 moeten zich conform de landelijke
afspraken voor 1 mei 2020 via Studielink ingeschreven hebben (zie ook H30, paragraaf 2.1).

A.2

Instroomeisen
Een aspirantstudent die geen Nederlands in het middelbaar onderwijs heeft gehad (zoals
Duitse instromers in de Nederlandstalige opleidingen) moeten voor aanvang van de studie
aantonen dat zij het Nederlands minimaal op NT2 niveau beheersen.
Voor internationale studenten geldt dat een equivalent van de hieronder genoemde
opleidingen ook volstaat, mits de examencommissie hiermee akkoord gaat, op advies
van de instroomcoördinator.

Bachelor-opleiding Bedrijfskunde & Agribusiness
Om te starten met je opleiding heb je een HAVO-, VWO- of MBO-diploma nodig. Voor studenten met
een VWO- of MBO-vooropleiding zijn er specifieke onderwijstrajecten mogelijk (zie A4). Met de
volgende instroomprofielen kun je instromen:
VWO-diploma met profiel:
Economie en maatschappij
Natuur en techniek
Natuur en gezondheid
Cultuur en maatschappij
HAVO-diploma met profiel:
Natuur en gezondheid
Natuur en techniek
Economie en maatschappij
Cultuur en maatschappij (met centraal examen wiskunde)
MBO/MAO:
MBO-4 diploma (Kaderfunctionaris)
Bachelor-opleiding Dier- en Veehouderij
Om te starten met je opleiding heb je een HAVO-, VWO- of MBO-diploma nodig. Voor studenten met
een VWO- of MBO-vooropleiding zijn er specifieke onderwijstrajecten mogelijk (zie A4). Met de
volgende instroomprofielen kun je instromen:
VWO-diploma met profiel:
Natuur en gezondheid
Natuur en techniek
Economie en maatschappij (met scheikunde in profielkeuze)
HAVO-diploma met profiel:
Natuur en gezondheid
Natuur en techniek
Economie en maatschappij (met scheikunde in profielkeuze)
MBO/MAO:
MBO 4 diploma (Kaderfunctionaris)
Bachelor-opleiding Tuin- & Akkerbouw
Om te starten met je opleiding heb je een HAVO-, VWO- of MBO-diploma nodig. Voor studenten met
een VWO- of MBO-vooropleiding zijn er specifieke onderwijstrajecten mogelijk (zie A4). Met de
volgende instroomprofielen kun je instromen:
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VWO-diploma met profiel:
Natuur en gezondheid
Natuur en techniek
Economie en maatschappij (met scheikunde)
HAVO-diploma met profiel:
Natuur en gezondheid
Natuur en techniek
Economie en maatschappij (met scheikunde)
MBO/MAO:
MBO 4 diploma (Kaderfunctionaris)

Bachelor-opleiding Toegepaste biologie
Om te starten met je opleiding heb je een HAVO-, VWO- of MBO-diploma nodig. Met de volgende
instroomprofielen kun je instromen:
VWO-diploma met profiel:
Natuur en techniek
Natuur en gezondheid
Economie en maatschappij met scheikunde
HAVO-diploma met profiel:
Natuur en techniek
Natuur en gezondheid
Economie en maatschappij met scheikunde
MBO-diploma met profiel:
MBO 4 diploma (Kaderfunctionaris)
A.3

Deficiëntie in de vooropleiding HAVO/VWO
Bij het ontbreken van de, voor een bepaalde opleiding verplichte invulling van vrije ruimte bij
de profielen E&M en C&M (vakkenpakketeis WHW artikel 7.25), kan er toch sprake zijn van
toelating mits het HAVO- of VWO diploma is behaald en de student voor de desbetreffende
vakken, t.w. wiskunde en/of scheikunde via een toelatingstentamen voldoende beheersing van
desbetreffende stof laat zien. Dit toelatingstentamen moet plaatsvinden vóór de formele
inschrijving als student.

A.4

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).

A.5

Verandering van opleiding (Croho) of major
Indien een student wil veranderen van opleiding of major is de volgende regeling van
toepassing:
a. Verandering van opleiding (Croho)
Een student kan hiertoe vóór 1 oktober van het begin van het eerste studiejaar een verzoek
indienen bij de instroomcoördinator. Voorwaarde voor een overstap is het voldoen aan de
formele toelatingsvoorwaarden.
Na 1 oktober kan alleen aan het begin van het nieuwe cursusjaar van opleiding worden
veranderd (zie punt c).
b. Verandering van major (binnen hetzelfde Croho) of overstap van Ass. Degree-programma
naar Bachelor-programma of v.v..
Een student kan hiertoe gedurende het eerste semester van het eerste studiejaar een verzoek
indienen bij de instroomcoordinator om over te stappen naar een ander major of diplomaprogramma (Ad of Bachelor).
c. Een overstap in een latere fase van de studie kan uitsluitend bij het begin van een nieuw
cursusjaar.
d. Voor het vaststellen van het nieuwe studieplan en eventuele vrijstellingen dient de student te
allen tijde vooraf een schriftelijk verzoek in bij de examencommissie.
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Opnieuw instromen
Wanneer een student stopt op uiterlijk 31 maart, kan hij opnieuw instromen, omdat van een
BSA geen sprake is geweest. Zie ook H24 artikel B2.
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