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Inleiding
Wanneer je bij Windesheim een opleiding wil volgen moet je toelaatbaar zijn tot deze opleiding.
Hiervoor gelden verschillende vooropleidingseisen. Om voor 1 september of 1 februari ingeschreven
te kunnen worden voor een opleiding in het hbo dien je op die datum te voldoen aan deze
vooropleidingseisen. In deze informatiewijzer vind je meer informatie over de toelating wanneer je
nog niet aan alle vooropleidingseisen voldoet.
21 + Toelatingsonderzoek
Wanneer je niet in het bezit bent van een diploma dat toelating geeft tot het hoger beroepsonderwijs
en je bij aanvang van de opleiding 21 jaar of ouder bent, kun je deelnemen aan het 21+
toelatingsonderzoek, ook wel ‘colloquium doctum’ genoemd. Op grond van een bij Windesheim met
goed gevolg afgelegd 21+ toelatingsonderzoek ben je toelaatbaar tot de Ad- en bacheloropleidingen
van Windesheim.
Havist of vwo’er
Wanneer je in bezit bent van een havo- of vwo-diploma voldoe je aan de algemene vooropleidingeis die
geldt voor het volgen van een Ad- of bacheloropleiding in het hoger beroepsonderwijs. Naast de
algemene vooropleidingseis gelden voor veel opleidingen ook nadere vooropleidingseisen. Een
dergelijke eis houdt in dat je havo- of vwo-diploma betrekking moet hebben op een bepaald profiel of
vak om rechtstreeks toelaatbaar te zijn. Wanneer je niet voldoet aan deze nadere vooropleidingseis(en)
is sprake van een deficiëntie. Deze deficiëntie kun je wegwerken door het betreffende
deficiëntieonderzoek met goed gevolg af te leggen.
Buitenlands diploma
Wanneer je in bezit bent van een buitenlands diploma dat gelijkwaardig is aan een havo-, vwo- of mbodiploma, ben je toelaatbaar tot onze Ad- en bacheloropleidingen. Je moet dan wel aantonen de
voertaal van de opleiding voldoende te beheersen. Heb je geen certificaat waarmee je dit kunt
aantonen, dan kun je voor een Nederlandstalige opleiding ook deelnemen aan het taalonderzoek
Windesheim. Naast de taaleis kan het zijn dat er sprake is van nadere vooropleidingeisen zoals die ook
gelden voor havisten en vwo’ers.
Over deze verschillende vormen van toelatingsonderzoek vind je in deze informatiewijzer meer
informatie.
Voor een aantal opleidingen gelden naast de vooropleidingseisen bijzondere toelatingsvoorwaarden
zoals bijv. een sporttest. Dat soort aanvullende eisen geldt voor iedereen die wil starten met de
betreffende opleiding. Informatie over deze bijzondere toelatingsvoorwaarden staan niet in deze
informatiewijzer. Kijk voor deze informatie op onze site bij de opleiding van je keuze.

Let op: er kunnen zich wijzigingen voordoen in vorm, inhoud, data en dergelijke van de
toelatingsonderzoeken. Let daarom altijd goed op of je de meest recente versie van de informatiewijzer
hebt. De meest recente versie kun je vinden op de website van Windesheim (www.windesheim.nl).
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1.
Belangrijke contactgegevens
Wij hopen je met deze informatiewijzer voldoende te informeren. Mocht je na het lezen toch nog
vragen hebben, dan kun je terecht bij:
Studentenadministratie
Telefoon:
088 - 4699120
Mail:
studentenadministratie@windesheim.nl
Balie:
C0.85 (Windesheim, locatie Zwolle)
Info over:
aanmelden voor de opleiding in studielink; status van je inschrijving;
mogelijkheden tot toelaatbaarheid op grond van diploma’s
Studiesuccescentrum (SSC)
Telefoon:
088 – 4699100
Mail:
Studiesuccescentrum@windesheim.nl
Balie:
C0.86 (Windesheim, locatie Zwolle)
Info over:
toelatingsonderzoeken in het algemeen
Toelatingscommissie
Mail:
Telefoon:
Info over:

toelatingscommissie@windesheim.nl
telefonisch bereikbaar via het SSC (zie hierboven)
aanmeldingen en afmeldingen voor het toelatingsonderzoek; de afhandeling
van je toelatingsonderzoek; contact met de Toelatingscommissie

Informatiewijzer toelatingsonderzoeken 2021/2022
Versie november 2020
Pagina 4 van 17

2.
21+ Toelatingsonderzoek
Ben je niet in bezit van een mbo4- havo- of vwo-diploma of een buitenlands diploma dat daarmee
vergelijkbaar is en ben je bij de start van de opleiding 21 jaar of ouder? Dan kun je vrijgesteld worden
van de vooropleidingseis door met goed gevolg deel te nemen aan het 21+ toelatingsonderzoek van
Windesheim.
2.1

Inhoud
Het 21+ toelatingsonderzoek van Windesheim bestaat uit:
Capaciteitentest en Nederlandse taalvaardigheid
Met de capaciteitentest wordt bekeken of je leervermogen en algemene vaardigheden
voldoende zijn om een hbo-opleiding te kunnen volgen. De test wordt per computer
afgenomen. Je abstract redeneervermogen, numerieke vaardigheden en verbaal
redeneervermogen moeten minimaal van (laag) gemiddeld hbo startniveau zijn. Je
taalvaardigheid (spellingvaardigheid, grammatica, interpunctie) wordt getest met behulp van
woorden en zinnen die je als goed of fout moet beoordelen. De score daarop moet 75 % zijn.
Is Nederlands niet je moedertaal en beheers je het Engels beter dan het Nederlands? Dan is het
mogelijk de capaciteitentest (deels) in het Engels te maken. Voor instroom in Engelstalige
opleiding kan dat voor alle onderdelen, voor instroom in een Nederlandstalige opleiding is het
toetsen van de Nederlandse taalvaardigheid wel een vereiste. Geef bij je aanmelding onder
‘bijzonderheden’ aan dat je een voorkeur hebt voor een (gedeeltelijk) Engelse testafname.
Engelse taalvaardigheid
De Engelse taalvaardigheidstoets doet een beroep op je Engelse lees- en luistervaardigheid,
woordenschat en beheersing van de grammatica. De toets wordt per computer afgenomen.
De test stelt jouw Engelse taalniveau vast, als ondergrens voor Nederlanstalige opleidingen
hanteren we B1, voor Engelstalige opleidingen C1.

2.2

Voorbereiding
Dit onderzoek doet een beroep op aanleg, maar ook op inzicht en vaardigheden die men in de
loop der jaren verwerft. Voorbereiding op dit deel van het onderzoek is niet nodig en wij
kunnen daar ook geen gerichte aanwijzingen voor geven.
Voorafgaand aan deelname verzoeken wij je een curriculum vitae en motivatiebrief aan te
leveren. Deze achtergrondinformatie helpt ons de onderzoeksresultaten te duiden en
opvallende zaken of tegenstrijdigheden te achterhalen. In de uitnodiging die je een week voor
deelname ontvangt wordt aangegeven hoe je deze gegevens kunt aanleveren. Deze gegevens
moeten uiterlijk twee dagen voor deelname zijn aangeleverd.

2.3

Voertaal van de opleiding
Beoordelingen zijn afgestemd op instroom in een Nederlandstalige óf Engelstalige opleiding.
Deze uitslagen zijn niet zonder meer inwisselbaar. Neem bij vragen of problemen – bijvoorbeeld
omdat je wilt switchen - contact op met de Toelatingscommissie.

2.4

Leeftijdseis bij 21+
De leeftijdseis voor toelating op grond van 21+ is wettelijk bepaald: bij aanvang van de studie
moet je 21 jaar of ouder zijn. Windesheim kent twee startmomenten: 1 september (alle
opleidingen) en 1 februari (sommige opleidingen). Je mag op 20-jarige leeftijd aan het
onderzoek deelnemen, als je op het eerstvolgende startmoment de leeftijd van 21 hebt bereikt.
Het is daarbij niet van belang of de opleiding van jouw keuze daadwerkelijk beide
startmomenten aanbiedt.
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3.
Deficiëntieonderzoek voor havisten en vwo’ers
Ben je in bezit van een havo- of vwo-diploma of een buitenlands diploma dat daarmee vergelijkbaar is
en heeft de Studentenadminstratie geconstateerd dat er sprake is van een deficiëntie? Dan kun je deze
wegwerken door de betreffende deficiëntietoets met goed gevolg af te leggen.
3.1.

Voorbereiding
Er wordt getoetst op havoniveau. Voorbereiding kan op verschillende manieren plaatsvinden:
bijvoorbeeld door studiestof voor de havo-bovenbouw in het betreffende vak te bestuderen,
maar het kan ook zijn dat een specifiek studieboek wordt aanbevolen of dat er een reader
beschikbaar is. Je vindt meer informatie in bijlage 1 van deze informatiewijzer. Daar lees je ook
welke hulpmiddelen je mag gebruiken bij de toets en hoe lang de toets duurt.
Wij gaan in principe uit van zelfstandige voorbereiding, maar mocht je dat willen, dan kunnen
wij proberen je voor begeleiding in contact te brengen met hogerejaars-studenten van de
lerarenopleiding van Windesheim voor het betreffende vak. Hoe eerder je hierom verzoekt hoe
beter, maar verzoeken dienen uiterlijk 15 juni bij ons binnen te zijn. Mail daarvoor naar:
toelatingscommissie@windesheim.nl onder vermelding van ‘begeleiding voorbereiding
def.toets’. Wij kunnen niet garanderen dat er iemand beschikbaar is, en aan begeleiding zullen
kosten zijn verbonden.

3.2.

Afname en mondeling deel
We nemen de deficiëntietoetsen groepsgewijs af op vastgestelde data (zie hoofdstuk 6).
Afhankelijk van de toets en beschikbaarheid van lokalen kan de afname schriftelijk of per
computer plaatsvinden.
Bij enkele opleidingen omvat het deficiëntieonderzoek óók een mondeling deel. Mondelinge
toetsen vinden plaats bij de opleiding nadat je met succes aan de schriftelijke toets hebt
deelgenomen. Je ontvangt in dat geval bericht en moet zelf binnen drie weken een afspraak
inplannen. Late aanmelders moeten er bovendien op letten dat ook de mondelinge toets moet
hebben plaatsgevonden vóór de start van het studiejaar (1 september of 1 februari).

4.
Taalonderzoek
Bij toelating op grond van een buiten Nederland afgegeven diploma hanteert Windesheim een taaleis.
Je moet aantonen de voertaal van de opleiding voldoende te beheersen. Aan de Nederlandse taaleis
kun je op meerdere manieren voldoen, namelijk door aanleveren van een NT2-II diploma; een
certificaat CNaVt-STRT of CNaVt-EDUP van maximaal twee jaar oud; of een erkend havo- of vwocertificaat Nederlands. Heb je dat niet, dan kun je ook deelnemen aan onderdelen uit
toelatingsonderzoeken op Windesheim om voldoende taalbeheersing aan te tonen. Het onderzoek
bestaat uit twee delen.
4.1

Korte screening
Je maakt een kort onderdeel uit een capaciteitentest. Hiermee krijgen wij een eerste indruk van
jouw Nederlandse taalbeheersing. Deze testen nemen we enkele weken voor de data van de
deficiëntietoetsen af. Aan dit onderdeel zijn geen kosten verbonden. Je moet op dit onderdeel
een positieve beoordeling krijgen om in aanmerking te komen voor het vervolgdeel van de
toetsing, de schriftelijke taaltoets. Op dit onderdeel is geen herkansing mogelijk.

4.2.

Schriftelijke taaltoets
Je neemt deel aan de toets ‘Nederlands’ uit het deficiëntieprogramma (zie bijlage 1).
Aanmelding geschiedt op dezelfde wijze als aanmeldingen voor deficiëntietoetsen. Je ontvangt
een link naar de aanmeldsite bij een positieve beoordeling van de korte screening. Toetsing
vindt plaats op Windesheim en op de data zoals vermeld in hoofdstuk 6 onder
‘deficiëntietoetsen’. Neem je tijdig aan een eerste kans deel, dan is een herkansing mogelijk.
Informatiewijzer toelatingsonderzoeken 2021/2022
Versie november 2020
Pagina 6 van 17

5.
Aanmeldingen
Aanmeldingen en inschrijvingen verlopen via Studielink. Na aanmelding in studielink is het belangrijk
regelmatig op studielink te controleren wat de status van de aanmelding of inschrijving is. Neem bij
problemen of twijfel over je toelating zo spoedig mogelijk contact op met de Studentenadministratie.
5.1

Aanmelding 21+ toelatingsonderzoek
Om tijdig aan 21+ te kunnen deelnemen is het belangrijk dat je onderstaande stappen volgt en
de voortgang in de gaten houdt:

1.

Meld je als volgt aan voor de opleiding in Studielink:
- laat het veld ‘vooropleiding’ leeg en klik rechtsonder op ‘volgende’
- beantwoord de vraag ‘weet u het zeker?’ met ‘ja’
- geef de opleiding van uw keuze op
- vlak voor afronding van je aanmelding bevestig je de uitspraak ‘ik ben mij ervan bewust dat
ik geen vooropleiding heb’
Vooropleidingen die geen toegang geven tot het hbo worden dus geregistreerd als ‘geen
vooropleiding’. Het toch invoeren van een vooropleiding kan leiden tot het niet tijdig signaleren
van een tekort in uw vooropleiding waardoor u wellicht ook niet tijdig aan 21+ kunt deelnemen.
Neem bij twijfel over de toelaatbaarheid op grond van een diploma vóór aanmelding al contact
op met onze Studentenadministratie.

2.

Per mail ontvang je een link naar de 21+ aanmeldsite.
Neem contact op met de Studentenadministratie als je een week na de aanmelding in
studielink nog geen aanmeldlink hebt ontvangen

3.

Meld je minimaal twee weken voor de onderzoeksdatum aan voor 21+ (algemeen deel). De
aanmeldtermijn sluit om 12.00 uur (middag).

4.

Voldoe de betaling middels iDEAL, niet betalen betekent dat je niet aangemeld bent en dus niet
kunt deelnemen.

5.

Per mail ontvang je een ontvangstbevestiging van de aanmelding én een ontvangstbevestiging
van de betaling.
Neem binnen drie dagen na aanmelding contact op met de Toelatingscommissie als je beide
of één van de bevestigingen niet ontvangt.

6.

Eén week voor deelname ontvang je een uitnodiging met locatiegegevens.
Neem contact op met de Toelatingscommissie als je vijf dagen voor deelname nog geen
uitnodiging hebt ontvangen.
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5.2.

Aanmelding deficiëntieonderzoek
Is er sprake van een deficiëntie, dan ontvang je daarover bericht van de
Studentenadministratie. Neem zelf contact op met de Studentenadministratie als je dit bericht
niet binnen een week na je aanmelding in studielink ontvangt, terwijl je niet aan de nadere
vooropleidingseisen voldoet. Je kunt je met behulp van dat bericht als volgt aanmelden voor
het deficiëntieonderzoek:

1

Gebruik de link die de Studentenadministratie je stuurt om naar de aanmeldsite te gaan.

2

Meld je minimaal één week voor de onderzoeksdatum aan via de aanmeldsite. De
aanmeldtermijn sluit om 12.00 uur (middag).

3

Voldoe de betaling middels iDEAL, indien je de betaling niet voldoet sta je niet aangemeld
en kun je niet deelnemen.

4

Per mail ontvang je een bevestiging van de aanmelding én een bevestiging van de betaling.
Neem binnen drie dagen na aanmelding contact op met de Toelatingscommissie als je de
bevestigingen of één ervan niet ontvangt.

5

Eén week voor de onderzoeksdatum ontvang je een uitnodiging met locatiegegevens.
Neem contact op met de Toelatingscommissie als je vijf dagen voor deelname nog geen
uitnodiging hebt ontvangen.

5.3

Aanmelding taalonderzoek
Voldoe je niet aan de Nederlandse taaleis, dan kun je aan ons taalonderzoek deelnemen. Je
ontvangt hierover informatie en een aanmeldformulier van de Studentenadministratie:

1

Stuur het ingevulde en ondertekende formulier in zoals aangegeven op het formulier.

2

Wij bevestigen per mail jouw aanmelding en laten je weten op welke datum we jou verwachten
voor het eerste deel van het taalonderzoek.
Heb je een week na het insturen van het formulier niets vernomen? Neem dan contact op
met de Toelatingscommissie.

3

Heb je het eerste deel van het onderzoek voldoende gemaakt, dan ontvang je een aanmeldlink
voor het vervolgdeel van het onderzoek.
Neem contact op met de Toelatingscommissie als je twee weken na deelname aan het
eerste deel van het onderzoek nog niets hebt vernomen.

4

Mag je deelnemen aan het vervolg van het taalonderzoek, dan volg je verder de stappen vanaf
stap 2 hierboven (par. 5.2).
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6

Data voor instroom 2021/2022

Aanmelding in studielink
1-10-20 t/m 29-02-21
1-3-21 t/m 31-3-21
1-4-21 t/m 30-4-21
1-5-21 t-m 31-5-21
1-6-21 t/m 15-08-21
1-10-21 t/m 15-11-21*
16-11-21 t/m 15-1-22*

21+
Deelname aan 21+
Dinsdag 09-03-2021
Dinsdag 13-04-2021
Dinsdag 18-05-2021
Dinsdag 22-06-2021
Dinsdag 24-08-2021
Dinsdag 23-11-2021
Dinsdag 25-1-2022

Uiterste aanmelddatum
Dinsdag 23-2-21
Dinsdag 30-3-21
Dinsdag 4-5-21
Dinsdag 8-6-21
Dinsdag 18-8-21
Dinsdag 9-11-21
Dinsdag 18-1-22

*betreft 21+ gericht op februari-instroom. Deelname alleen mogelijk voor zover de gekozen opleiding
daadwerkelijk een februari-start aanbiedt. Dat is bij een beperkt aantal opleidingen het geval.

Deficiëntietoetsen

Deelname aan toets
Dinsdag 20-04-2021

Uiterste aanmelddatum
Dinsdag 13-4-2021

Datum herkansing
Dinsdag 29-06-2021

Dinsdag 29-06-2021
Maandag 23-08-2021

Dinsdag 22-6-2021
Maandag 16-8-2021

Dinsdag 7-12-2021*
Maandag 24-1-2022*

Dinsdag 30-11-2021
Maandag 17-1-2021

Maandag 23-08-2021
Geen herkansing mogelijk voor
september-instroom
Maandag 24-1-2022
Geen herkansing mogelijk voor
februari-instroom

*betreft toetsen gericht op februari-instroom. Deelname alleen mogelijk voor zover de gekozen opleiding
daadwerkelijk een februari-start aanbiedt. Dat is bij een beperkt aantal opleidingen het geval.

Let op
• Voor alle uiterste aanmelddata geldt dat de aanmelding op de betreffende dag vóór 12.00 uur
’s middags ontvangen moet zijn!
•

Bij aanmelding na 15 augustus is deelname aan toelatingsonderzoeken niet meer mogelijk voor
septemberinstroom; bij aanmelding na 15 januari is deelname aan 21+ niet meer mogelijk voor
februari-instroom.

Bijzonderheden in verband met corona:
In verband met corona-maatregelen raden wij u aan bijlage 5 goed te lezen. Als gevolg van de coronamaatregelen is onze capaciteit beperkter dan gebruikelijk. Het kan daaorm zijn dat we op de geplande
data niet alle aanmelders tegelijk kunnen laten deelnemen. Er zal dan zoveel mogelijk met een ochtenden middaggroep gewerkt worden, maar wij kunnen ook niet uitsluiten dat we een deel van de
aanmelders op de eerstvolgende dag moeten inplannen. Plaatsing in groepen vindt altijd plaats op
volgorde van aanmelding, wij kunnen hierbij helaas geen rekening houden met individuele wensen.
Houd hier op voorhand rekening mee!
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7

Praktische informatie

7.1

Tijden
De onderzoeken vinden plaats op de data zoals aangegeven in hoofdstuk 6. Bij grote
belangstelling worden zowel ochtend- als middaggroepen gevormd. Groepsindeling vindt dan
plaats op volgorde van aanmelding. Ook kan het zijn dat er een extra datum wordt toegevoegd,
je ziet dat dan al in het aanmeldproces.
De ochtendgroep begint meestal om 9.30 uur, de middaggroep om 13.30 uur. Soms zijn er
organisatorische redenen om hiervan af te wijken (van maximaal een half uur eerder tot
maximaal een half uur later). Een week voor deelname hoor je op welk dagdeel en welk tijdstip
wij je verwachten.

7.2

Locatie
Op dit moment worden, in verband met de corona-maatregelen, de algemene 21+
toelatingsonderzoeken online afgenomen. Meer informatie lees je in bijlage 5 van deze
informatiewijzer. De deficiëntieonderzoeken vinden plaats op onze locatie aan de Campus in
Zwolle.

7.3

Deelname en legitimatie
Belangrijk bij deelname is dat je op tijd aanwezig bent en je meldt bij de balie van het
Studiesuccescentrum. Daar moet je je legitimeren. Dat kan uitsluitend met een geldig paspoort,
identiteitsbewijs of rijbewijs. Wie te laat aanwezig is of zich niet kan legitimeren, kan niet
deelnemen.
Wij verwachten van deelnemers dat zij de aanwijzingen van medewerkers van het
Studiesuccescentrum opvolgen en zich houden aan de regels die wij hanteren bij test- en
toetsafname (zie bijlage 3).
Als door onvoorziene omstandigheden onderzoeken op een bepaalde dag niet door kunnen
gaan, is Windesheim niet aansprakelijk voor de gevolgen die dit mogelijk voor jou heeft.

7.4

Uitslagen
Uitslagen van onderzoeken ontvang je schriftelijk binnen één week na deelname. Als deze
termijn om een of andere reden niet gehaald wordt, laten we je dat weten. Heb je na een week
niets van ons vernomen, dan is het verstandig contact op te nemen.
Heb je het 21+ toelatingsonderzoek niet behaald, dan bellen we je enkele dagen na het
ontvangen van de uitslag op om de beslissing nader toe te lichten en eventuele vragen te
beantwoorden. Je kunt hiervoor ook een persoonlijk gesprek aanvragen.
Bij de deficiëntietoetsen bieden we een toetsinzage. De datum daarvan ontvang je bij de
uitslag. In verband met corona-maatregelen kan het zijn dat de toetsinzage komt te vervallen,
we zullen dan trachten je op andere wijze toch enige feedback te geven indien het
toetsresultaat onvoldoende was.
Wanneer je het niet eens bent met een beoordeling lees je bij de uitslag ook hoe je eventueel in
beroep kunt gaan tegen een beoordeling. Als je overweegt in beroep te gaan is het raadzaam
eerst een persoonlijk gesprek aan te vragen bij de Toelatingscommissie. Verder is het mogelijk
je door een decaan te laten informeren en adviseren over de beroepsprocedure.

Informatiewijzer toelatingsonderzoeken 2021/2022
Versie november 2020
Pagina 10 van 17

7.5

Herkansingen
21+: op het algemene 21+ onderzoek (capaciteitentest, Engels) is deelname één keer per jaar
(12 kalendermaanden) toegestaan. Binnen een jaar is er dus geen mogelijkheid tot herkansen.
Deficiëntietoets: je mag in één jaar (elke aaneengesloten periode van 12 maanden) één
herkansing benutten. Om voor één instroommoment twee kansen te kunnen benutten moet je
tijdig aangemeld zijn en aan de eerste kans deelnemen (zie het schema voorin deze
informatiewijzer). Als je in aanmerking komt voor een herkansing, wordt je daarvoor
automatisch ingepland op de eerstvolgende toetsdatum. Er zijn geen extra kosten verbonden
aan de herkansing. Het wordt gewaardeerd als je het ons tijdig laat weten als je geen gebruik
zult maken van de herkansingsmogelijkheid.
Taaltoetsing: de toetsing is opgebouwd uit twee fasen. In fase 1 maak je een onderdeel uit een
capaciteitentest, in fase 2 een deficiëntietoets. Het eerste deel mag je dus niet binnen 12
maanden herkansen, op het tweede deel is één herkansing mogelijk binnen een periode van 12
maanden, conform hetgeen hierboven over de herkansingen van deficiëntietoetsen is
aangegeven.

7.6.

Geldigheid
Positieve uitslagen hebben een geldigheidsduur van drie jaar. Het kan wel voorkomen dat
nadere vooropleidingseisen veranderen, waardoor de behaalde deficiëntietoetsen niet meer
(volledig) aansluiten bij gewijzigde nadere vooropleidingseisen. Wij moeten dan helaas wel de
wettelijk geldende eisen hanteren.

7.7.

Afmelden
Afmelden voor een onderzoek kan uitsluitend per mail aan:
toelatingscommissie@windesheim.nl Afmeldingen onder voorbehoud of telefonische
afmeldingen worden niet beschouwd als afmelding.
Meld je je minimaal 24 uur van tevoren af, dan kun je een restitutie van 75 % van de kosten
ontvangen, bij latere afmeldingen is dat 50 %. Redenen van afmelding zijn hierop niet van
invloed. Verzoeken om restitutie dien je in per mail, waarbij je je betalingsbevestiging
meestuurt. Bewaar je betalingsbevestiging, afmeldingsmail, en restitutieverzoek totdat de
restitutie heeft plaatsgevonden. Je kunt je afmelding en restitutieverzoek uiteraard ook in één
mail doorgeven. Verzoeken om restitutie moeten binnen drie maanden na de datum waarop je
had zullen deelnemen bij ons ontvangen te zijn. Latere verzoeken worden niet in behandeling
genomen.
Mocht je op een later moment alsnog aan het onderzoek willen deelnemen, dan meld je je
opnieuw digitaal aan en dien je de betaling ook opnieuw te voldoen. Er kunnen geen
verrekeningen plaatsvinden met eerder gedane betalingen.

7.8.

Deelnamekosten
21+ Toelatingsonderzoek (exclusief deficiëntieonderzoek)
Deficiëntieonderzoek
Taalonderzoek

€ 160,-€ 55,-€ 55,--
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8

Overige informatie

8.1

Masteropleidingen
Voor masteropleidingen geldt een bachelordiploma als instroomeis. Enkele van onze
masteropleidingen bieden de mogelijkheid aan een toelatingsonderzoek deel te nemen. Omdat
dit beleid niet uniform is uitgewerkt, raden wij aan bij vragen daarover contact op te nemen
met de betreffende opleiding.

8.2

Functiebeperkingen
Wij houden rekening met (functie)beperkingen, voor zover noodzakelijk en mogelijk. Je kunt
een functiebeperking aangeven onder ‘bijzonderheden’ bij de aanmelding.
Als sprake is van een gediagnosticeerde functiebeperking waarbij het recht op extra
tentamentijd gangbaar is, dan wordt de beschikbare tijd voor deficiëntietoetsen met een half
uur verlengd. Bij de capaciteitentest is extra tijd geven niet mogelijk, maar kan het in verband
met de beoordeling wel van belang zijn dat je ons informeert.

8.3

Verwerking van gegevens
Voor inschrijving in het hbo moet aan wettelijke eisen worden voldaan. De
Studentenadministratie heeft de beslissingen die genomen worden op grond van testen en
toetsen nodig om jouw verzoek tot inschrijving te kunnen verwerken. De Toelatingscommissie
mag daarom deze gegevens verstrekken aan de Studentenadministratie. Dat betreft bij het
algemene deel van 21+ uitsluitend de beslissing om je wel of niet vrijstelling te verlenen van de
wettelijke toelatingseis. Bij de deficiëntietoetsen betreft het de behaalde resultaten.
Resultaten van de toelatingsonderzoeken worden door de Toelatingscommissie niet gedeeld
met andere afdelingen binnen Windesheim.
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Bijlage 1: toetsinformatie per vak
Vak

Inhoudelijke informatie

Algemene
economie

Ter voorbereiding is er een website beschikbaar:
Voorbereidingssite deficiëntietoets algemene economie
Daar vindt u ook een verwijzing naar literatuur die u kunt
bestuderen.
Ter voorbereiding is er een website beschikbaar:
Voorbereidingssite deficiëntietoets bedrijfseconomie
Daar vindt u ook een verwijzing naar literatuur die u kunt
bestuderen.
Voor de lerarenopleiding biologie wordt kennis verondersteld
van alle havo-bovenbouwstof biologie. Voorbereiding:
schoolboeken en examenbundels voor de havo-bovenbouw.
Schriftelijk (tekstverklaring en schrijfopdracht) en mondeling
onderzoek* naar de Duitse taalvaardigheid. Voorbereiding:
schoolboeken en examenbundels voor de havo-bovenbouw.
Schriftelijk (tekstverklaring) en mondeling onderzoek* naar de
Franse taalvaardigheid. Voorbereiding: schoolboeken en
examenbundels voor de havo-bovenbouw.
Schoolboeken en examenbundels voor de havo-bovenbouw.
(Voor de lerarenopleiding natuur- en scheikunde, zie onder
scheikunde)
Tekstverklaring en samenvatting. Voorbereiding: schoolboeken
en examenbundels voor de havo-bovenbouw.
Voor de lerarenopleiding natuur- en scheikunde is er een
combinatietoets van deze twee vakken. Ter voorbereiding
kunnen schoolboeken en examenbundels voor de havobovenbouw gebruikt worden. Let op: wiskunde A maakt tevens
deel uit van het onderzoek voor deze lerarenopleiding**.
Ter voorbereiding kunt u een reader bestuderen. Deze vraagt u
aan door te mailen naar: toelatingscommissie@windesheim.nl
o.v.v. ‘deficiëntiereader wiskunde A’.
Ter voorbereiding wordt geadviseerd te bestuderen:
‘Basiskennis en basisvaardigheden’ deel 1, hoofdstuk 1 t/m 12.
Auteurs: Kaldewaij en Valstar, ISBN: 978-94-9176-409-7.

Bedrijfseconomie

Biologie,
algemeen
Duits

Frans

Natuurkunde

Nederlands
Scheikunde/
natuurkunde
(combitoets)

Wiskunde A

Wiskunde B

*
**

Toetsduur
2 uur

Toegestane
hulpmiddelen
Rekenmachine
(niet grafisch)

2 uur

Rekenmachine
(niet grafisch)

3 uur

2,5 uur

Binasboekje;
Rekenmachine
(niet grafisch)
--

2,5 uur

--

1,5 uur

Binasboekje;
Rekenmachine
(niet grafisch)
--

3 uur
3 uur

Binasboekje;
Rekenmachine

2 uur

Rekenmachine
(niet grafisch)

2 uur

Potlood, gum,
liniaal
(rekenmachine
niet toegestaan)

De mondelinge taaltoetsen vinden individueel en op afspraak plaats. U ontvangt bericht over het maken
van een afspraak nadat deelname aan andere onderdelen van het onderzoek heeft plaatsgevonden.
Voor deze combinatietoets wordt een individuele afspraak met u gemaakt. Deze toetsing vindt niet
plaats op de reguliere toetsmomenten en wordt uitgevoerd bij de opleiding.
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Bijlage 2: vrijstellingen 21+
Op grond van onderstaande diploma’s en certificaten kan vrijstelling verkregen worden voor
onderdelen uit het 21+ onderzoek. Waar gesproken wordt over havo- of vwo-certificaten worden alleen
de wettelijk erkende havo- en vwo-certificaten geaccepteerd. Toelatingsonderzoeken van andere
hogescholen worden niet geaccepteerd voor vrijstelling van (delen uit) onze toelatingsonderzoeken.
Onderdeel uit 21+
Taalvaardigheid
Nederlands
Taalvaardigheid
Engels

Rekenvaardigheid
Abstract, numeriek
en verbaal redeneren

Vrijstelling (uitsluitend) mogelijk op grond van
* Havo- of vwo-certificaat Nederlands
* Uitsluitend voor wie korter dan 5 jaar in Nederland verblijft: NT2-II-diploma, CNaVTSTRT-certificaat of CNaVT-EDUP-certificaat
* Havo- of vwo-certificaat Engels
* Uitsluitend voor deelnemers van Windesheim TaalNT2 (schakeljaar):
- de OOPT-uitslag met beide scores min. B1 voor Nederlandstalige opleidingen
- de OOPT-uitslag met beide scores min. C1 voor Engelstalige opleidingen
* Cambridge certificaat/IELTS/TOEFL: afhankelijk van resultaat en voertaal van de
gekozen opleiding.
* Uitsluitend voor deelnemers van Windesheim TaalNT2 (schakeljaar):
wiskundetoets 3F, resultaat minimaal 5,5
Deze aanleg-onderdelen uit de capaciteitentest worden niet vrijgesteld op grond van
diploma’s, certificaten, etc.

Aanvragen vrijstellingen
Vrijstellingen aanvragen kan ná aanmelding voor 21+, verzoeken die worden gedaan alvorens er voor
21+ is aangemeld, worden niet in behandeling genomen. De aanvraag kan worden ingediend door te
mailen naar: toelatingscommissie@windesheim.nl Vermeld daarbij in de onderwerpregel ‘verzoek
vrijstelling 21+’ en de datum waarop je voor het 21+ onderzoek staat aangemeld. Dien het verzoek
minimaal één week voor deelname in, maar bij voorkeur eerder. Bewijsstukken lever je als volgt aan:
• behaalde havo- en vwo-certificaten: ga naar het diplomaregister van DUO:
https://duo.nl/particulier/uittreksel-diplomagegevens-downloaden.jsp. Na het inloggen met je
DigiD kun je daar gratis de bewijsstukken downloaden. Dit gedownloade document voeg je als
bijlage bij de mail;
• andere bewijsstukken: stuur de gescande documenten mee als bijlage in de mail. Documenten
moeten ondertekend zijn en bij voorkeur gewaarmerkt.
De Toelatingscommissie komt (met uitzondering van de schoolvakanties) één keer per week samen en
zal dan je verzoek behandelen. Per mail laten wij je dan zo snel mogelijk weten of je voor het
betreffende onderdeel wordt vrijgesteld.
Gevolgd modulair onderwijs op Windesheim
Het is mogelijk bepaalde vakken uit reguliere onderwijsprogramma’s als cursist bij te wonen. Voor het
volgen van dit modulaire onderwijs hanteren opleidingen hun eigen instroomeisen, de wettelijke
toelatingseisen zijn bij instroom als cursist (nog) niet van toepassing. Indien een cursist binnen twee
jaar op die wijze alle vakken uit een propedeuse (60 EC) afrondt kan hij verzoeken om toelating op
grond van 21+. Het programma van 60 EC mag voor maximaal 10 EC uit vrijstellingen hebben bestaan
en alle overige EC’s moeten aantoonbaar binnen twee collegejaren bij Windesheim zijn afgerond.
Volgt u op dit moment cursorisch onderwijs, of overweegt u deze route, dan raden wij u aan tijdig
contact met ons op te nemen om meer te horen over de exacte voorwaarden en de wijze van
aanleveren van bewijsstukken.
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Bijlage 3: regels tijdens het onderzoek
Let op: lees ook bijlage 5 over bijzonderheden als gevolg van de corona-maatregelen!
1.

Kom op tijd
Zorg ervoor dat je op aanwezig bent en houd rekening met eventuele vertraging onderweg.
Te laat aanwezig zijn betekent – ongeacht de reden - dat je niet kunt deelnemen.

2.

Meenemen
Om deel te kunnen nemen moet je bij je hebben:
- geldig legitimatiebewijs (uitsluitend: paspoort, rijbewijs of identiteitskaart)
Verder is het raadzaam mee te nemen:
- uitnodigingsbrief
- toegestane hulpmiddelen (zie bijlage 2)

3.

Registratie/melden
In de uitnodiging staat aangegeven waar je je moet melden. Doorgaans is er een
ontvangstruimte waar je kunt wachten en waar een gezamenlijke start plaatsvindt, waarbij wat
algemene uitleg wordt gegeven en er nog de mogelijkheid is vragen te stellen. Je mag in deze
ruimte koffie of thee nuttigen. De test- en toetsafnames vinden meestal in andere ruimtes
plaats.

4.

Regels tijdens test- en toetsafname
*
laatkomers kunnen vanaf aanvang van de test/toets niet meer deelnemen;
*
je mag geen verbaal of non-verbaal contact maken met andere deelnemers;
*
je mag niet het werk van andere deelnemers raadplegen of een ander de gelegenheid
bieden jouw werk te raadplegen;
*
je mag geen gezichtsbedekkende kleding dragen;
*
mobiele telefoons en horloges mogen het lokaal niet in;
*
jassen en tassen worden op aanwijzing op een centrale plek opgehangen/neergelegd;
*
je mag niet eten of drinken in computerlokalen;
*
na afloop lever je het werk, de originele opgaven en al het gebruikte en ongebruikte
(klad)papier in;
*
nadat je het lokaal hebt verlaten mag je niet meer terugkeren in het lokaal;
*
je mag geen andere schermen op de computer openen dan het reeds geopende scherm
van de test;
*
capaciteitentest: je mag geen materialen (ook geen schrijfgerei of papier) meenemen
het computerlokaal in of uit, alles wat je nodig hebt tijdens de testafname is in de
computerruimte aanwezig;
*
deficiëntietoets: op de tentamentafel mogen alleen schrijfgerei en de toegestane
hulpmiddelen liggen;
*
deficiëntietoets: toegestane hulpmiddelen mogen niet worden uitgewisseld met andere
deelnemers.

Het niet naleven van deze regels kan worden gezien als fraude en kan aanleiding zijn je
toelatingsonderzoek niet te beoordelen.

Informatiewijzer toelatingsonderzoeken 2021/2022
Versie november 2020
Pagina 15 van 17

Bijlage 4: juridisch kader
Voor het opstellen van deze Informatiewijzer is gebruik gemaakt van verschillende juridische bronnen
waaraan de Toelatingscommissie van hogeschool Windesheim zich dient te houden, onder andere:
De Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, hierna WHW
De Onderwijs- en examenregeling, hierna de OER. Binnen Windesheim bestaat de OER uit een
instellingsdeel OER en een opleidingsdeel OER. Raadpleeg altijd beide delen wanneer u meer
informatie zoekt over de opleiding. De OER is te raadplegen via
https://www.windesheim.nl/studeren/studeren-bij-windesheim/rechten-en-plichten/
Regeling in- en uitschrijving
Besluiten van het College van Bestuur betreffende het toelatingsbeleid
Van daaaruit werkt de Toelatingscommissie de toelating voor geheel Windesheim verder uit. Hieronder
staan enkele artikelen uit de WHW op het gebied van toelating nader toegelicht:
Vooropleidingseisen, art. 7.24 WHW
Om op 1 september of 1 februari ingeschreven te kunnen worden voor een opleiding moet men op die
datum voldoen aan de vooropleidingseis. Je voldoet aan die eis als je beschikt over een havo-, vwo-of
mbo4-diploma
Geen toelatend diploma, art. 7.29 WHW
Wanneer je niet beschikt over een toelatend diploma en je bij aanvang van de opleiding 21 jaar of
ouder bent, dan kun je deelnemen aan het 21+ toelatingsonderzoek, ook wel colloquium doctum
genoemd.
Nadere vooropleidingseisen. 7.25 WHW
Wanneer je niet voldoet aan de nadere vooropleidingseisen is sprake van deficiëntie(s) en kun je
deelnemen aan een deficiëntieonderzoek.
Aanvullende en/of bijzondere vooropleidingseisen, 7.25a tot en met 7.28 WHW
Het toelatingsonderzoek kan uitsluitend vrijstelling geven van de vooropleidingseis en/of nadere
vooropleidingseisen. Dit onderzoek geeft geen vrijstelling van overige voorwaarden of eisen waaraan
voldaan moet worden voor toelating, zoals de bijzondere of aanvullende eisen genoemd in art. 7.25a
tot en met 7.27 WHW.
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Bijlage 5: bijzonderheden in verband met corona-maatregelen
21+ Toelatingsonderzoek
Wegens corona-maatregelen geldt momenteel dat men thuis aan het 21+ onderzoek deelneemt. De
afname vindt plaats op een vooraf vastgesteld(e) datum en tijdstip. Bij grote groepen kan het zijn dat
het noodzakelijk is dat wij naast data in deze informatiewijzer een extra dag hiervoor inplannen. Je
verneemt een week voor deelname op welke datum en tijdstip je staat ingepland voor deelname.
Er vindt toezicht op afstand plaats. Daarvoor is nodig:
• een goed werkende computer of laptop (geen tablet) met webcam en microfoon
• gebruik van Google Chrome (gratis browser) waarbij adblockers zijn uitgeschakeld
• mobiele telefoon met camera
• raadzaam: koptelefoon en muis die je op computer of laptop kunt aansluiten. De koptelefoon is
bedoeld voor het onderdeel Engels en mag ook alleen dan gebruikt worden.
Een week voor de testafname wordt door onze testleverancier via mail contact met je opgenomen (let
op: deze mail kan in je spam-mail terechtkomen). Je dient een systeemcheck uit te voeren zodat je kunt
controleren of je apparatuur geschikt is en of alles goed werkt. Deze check is noodzakelijk, indien je
enkele dagen voor de afname niets hebt ontvangen verzoeken wij je contact met de
toelatingscommissie op te nemen.
Tijdens de testafname is het noodzakelijk:
- dat je alleen in een ruimte verblijft
- dat je het onderzoek aaneengesloten doorloopt, daarvoor is nodig dat je gedurende 3 uur
ongestoord tijd kunt besteden aan de testen en toetsen
- dat er geen andere schermen geopend worden of openstaan; een extra open scherm kan
gezien worden als fraude en bij het openen van een tweede scherm tijdens de test breekt de
testafname af
Akkoordverklaring
Bij aanmelding voor het algemene deel van 21+ in de periode dat Windesheim beperkt toegangelijk is in
verband met corona-maatregelen, ga je akkoord met testafname op bovenstaande wijze én met het
opslaan van beelden van de testafname door onze testleverancier. Zodra de termijnen van een
beroepsprocedure zijn verlopen worden deze beelden vernietigd.
Let op:
- Ben je op het ingeplande moment niet beschikbaar dan wordt dit gezien als een afmelding. De
regelgeving rond afmelding (par. 7.7 informatiewijzer) is dan van toepassing.
- Wordt de testafname verhinderd of onderbroken dan kan dit negatieve gevolgen hebben voor
de beoordeling.
Deficiëntietoetsen
Vanwege corona-maatregelen zijn de gebouwen zijn de gebouwen van Windesheim beperkter
toegankelijk dan gebruikelijk. Er wordt getracht het afnemen van toetsen/tentamens wel zoveel
mogelijk doorgang te laten vinden op onze locatie. De deficiëntietoetsen vallen daaronder en worden
daarom op de data zoals vermeld in deze informatiewijzer op Windesheim afgenomen.
Taalonderzoeken
Het eerste deel van het taalonderzoek kunnen we op afstand afnemen. Je kunt dit dus thuis met
toezicht via de computer maken. Daarvoor zal een persoonlijke afspraak ingepland worden en is het
van belang dat je kunt Skypen. Voor het tweede deel van het onderzoek geldt hetgeen hierboven onder
‘deficiëntietoetsen’ is aangegeven.
Meer informatie over maatregelen die op Windesheim genomen worden in relatie tot het coronavirus,
vind je hier: https://www.windesheim.nl/pagina-s/coronavirus
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