Regeling studiekeuzecheck 2020-2021
De regeling geldt voor alle aanmelders voor het studiejaar 2020-2021. De regeling is vastgesteld door
het College van Bestuur op 21 mei 2019 na verkregen advies van de Centrale Medezeggenschapsraad
op 27 augustus 2019. De Regeling studiekeuzecheck is gebaseerd op de WHW artikel 7.31a t/m 7.31d.
Artikel 1 Doel
Het doel van de studiekeuzecheck is om aanmelders te ondersteunen bij hun studie-oriëntatie en
studiekeuzeproces.

Artikel 2 Begrippen
Aanmelding

indienen van een verzoek tot inschrijving aan een bacheloropleiding of
Associate degree via Studielink.

Aanmelder

aanstaande student die een verzoek tot inschrijving indient aan
een bacheloropleiding of Associate degree via Studielink.

Advies studiekeuzecheck

het advies dat wordt afgegeven na afronding van de studiekeuzecheck

Contactmoment

het contactmoment bestaat minimaal uit een persoonlijk gesprek met
een docent of studieloopbaanbegeleider.

No-show

het niet deelnemen aan het contactmoment of de
herkansingsmogelijkheid zonder geldige reden.

Studiekeuzecheck

de studiekeuzecheck is een activiteit waarbij gekeken wordt of de
aanmelder en de opleiding goed bij elkaar passen. De studiekeuzecheck
bestaat uit minimaal het contactmoment en het advies
studiekeuzecheck. Voor ondersteuning van het contactmoment kan de
opleiding vragen om (een) aanvullende activiteit(en) te doen.

Toelaatbaarheid

elke aanmelder heeft het recht om zich in te schrijven voor een
opleiding mits hij voldoet aan de wettelijke toelatingseisen voor het
hbo. Deze wettelijke toelatingseisen zijn beschreven in de Regeling
Toelating en Inschrijving.
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Artikel 3 Voor wie is de studiekeuzecheck?
De studiekeuzecheck is bedoeld voor alle aanmelders die een verzoek tot inschrijving hebben gedaan
voor een bacheloropleiding of een Associate-degree opleiding.
Uitgezonderd van de studiekeuzecheck zijn:
 aanmelders van een opleiding waarvoor een selectieprocedure geldt1.
 studenten met een negatief bindend studieadvies die kunnen aantonen dat zij het advies op een
zodanig tijdstip hebben ontvangen dat zij zich niet konden aanmelden op uiterlijk 1 mei.

Artikel 4 Hoe werkt de studiekeuzecheck?
1. Elke aanmelder heeft recht op een studiekeuzecheck voor maximaal 3 opleidingen.
2. Elke aanmelder krijgt binnen 4 werkweken na een verzoek tot inschrijving een e-mail met daarin
de procedure rondom de studiekeuzecheck van de desbetreffende opleiding.
3. De studiekeuzecheck wordt georganiseerd door de opleiding en staat los van oriënterende
activiteiten zoals voorlichtingsbijeenkomsten, meeloopdagen, meet & greets en open avonden.
4. Het moment van de studiekeuzecheck en de vorm van het contactmoment zijn afhankelijk van de
opleiding. Op www.zuyd.nl is per opleiding aangegeven hoe invulling wordt gegeven aan elke
studiekeuzecheck.
5. Aanmelders uit Bonaire, St. Eustatius, Saba, Aruba, Curaçao en St. Maarten hoeven bij het
contactmoment niet fysiek aanwezig te zijn. Dit geldt ook voor aanmelders die tijdens de periode
waarin de studiekeuzechecks worden aangeboden in het buitenland verblijven of de afstand meer
is dan 275 km hemelsbreed van woonadres tot studiestad. In deze gevallen wordt de nadere
invulling van het contactmoment door de opleiding bepaald.
6. De studiekeuzecheck is kosteloos.

Artikel 5 Advies studiekeuzecheck
1.

Het advies studiekeuzecheck zal uiterlijk 10 werkdagen na afloop van het contactmoment per email aan de aanmelder worden uitgebracht en geregistreerd in Osiris. Maar nooit later dan 31
augustus of 31 januari voor februari-instromers.
2. Er zijn drie soorten adviezen die worden geregistreerd:
 Positief advies: de aanmelder is van harte welkom bij Zuyd Hogeschool.
 Positief advies met aandachtspunten: de aanmelder is welkom, aangevuld met gemotiveerde
aandachtspunten.
 Negatief advies op basis van no-show (zie artikel 7.3).
3. Het advies is een jaar geldig.

Artikel 6 Aanmelding uiterlijk op 1 mei
1.

Elke student die zich uiterlijk 1 mei via Studielink aanmeldt voor de propedeutische fase van een
bacheloropleiding heeft recht op deelname aan de studiekeuzecheck, met inachtneming van het
bepaalde in artikel 3.
2. Het contactmoment wordt door de desbetreffende opleiding verzorgd, de vorm en de inhoud
bepaalt de opleiding.
3. Na deelname aan de studiekeuzecheck ontvangt de aanmelder een advies studiekeuzecheck van
de opleiding. Een advies studiekeuzecheck bestaat uit de mogelijkheden Positief advies en Positief
advies met aandachtspunten.
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Met uitzondering van aanmelders voor een opleiding met numerus fixus met decentrale selectie, die geen
selectieprocedure hebben kunnen doorlopen omdat er minder aanmeldingen dan plekken zijn.
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4. Het onder lid 3 genoemde advies studiekeuzecheck zegt niets over de toelaatbaarheid van de
student tot de betreffende opleiding.

Artikel 7 Aanmelding na 1 mei
1.

2.
3.

4.

5.

6.

Voor aanmelders die zich ná 1 mei voor de eerste keer aanmelden geldt bij Zuyd Hogeschool een
verplichting tot deelname aan de studiekeuzecheck, met inachtneming van het bepaalde in
artikel 3.
Het contactmoment wordt door de desbetreffende opleiding verzorgd, de vorm en de inhoud
bepaalt de opleiding.
Na deelname aan de studiekeuzecheck ontvangt de aanmelder een advies studiekeuzecheck van
de opleiding. Een advies studiekeuzecheck bestaat uit de mogelijkheden: Positief advies, Positief
advies met aandachtspunten en Negatief advies bij no-show.
Een aanmelder die met geldige reden niet deelneemt aan de aangeboden studiekeuzecheck, krijgt
minimaal een herkansingsmogelijkheid aangeboden. De aanmelder moet hiervoor een
schriftelijke en gemotiveerde verklaring indienen bij de directeur. De herkansingsmogelijkheid
vindt uiterlijk voor aanvang van de studie (1 september of 1 februari) plaats. De nadere invulling
hiervan wordt door de opleiding bepaald. Onder geldige reden wordt verstaan: ziekte,
persoonlijke omstandigheden, andere onderwijsverplichtingen en overmacht.
Bij twijfel/discussie over de (on)geldigheid van de reden van het niet deelnemen aan de
studiekeuzecheck, zogenaamde no-show, beslist de directeur van de opleiding over de
inschrijving.
Het onder lid 3 genoemde advies studiekeuzecheck zegt niets over de toelaatbaarheid van de
student tot de betreffende opleiding.

Artikel 8 Procedure
1.

Aan elke aanmelder wordt een studiekeuzecheck aangeboden. Als de opleiding gebruik maakt
van de Zuyd digitale vragenlijst dan ontvangt de aanmelder een uitnodiging via e-mail om deze
vragenlijst in te vullen.
2. De aanmelder krijgt een uitnodiging om deel te nemen aan het contactmoment van de opleiding.
3. Na het contactmoment ontvangt de aanmelder uiterlijk binnen 10 werkdagen per e-mail advies
studiekeuzecheck.

Artikel 9 Klachten en bezwaren
Aanmelders kunnen klachten en bezwaren indienen via het Loket Rechtsbescherming, per adres:
Zuyd Hogeschool,
T.a.v. het Loket Rechtsbescherming
Postbus 550
6400 AN Heerlen
Het klachtenloket is ook toegankelijk via:
http://www.zuyd.nl/studeren/studiefaciliteiten/rechtsbescherming
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