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Versie en datum 

Versie 0.3, d.d. september 2022 
 

 
Eigenaar 

Dienst Studentzaken 

 
 

Vragen en contact 
Leonie Fijten 

Leonie.fijten@zuyd.nl 
T. +31 (6) 14862724 

 
 

Ten geleide 
 

De regeling geldt voor alle aanmelders voor het studiejaar 2023-2024. De regeling is 

vastgesteld voor één jaar door het College van Bestuur op 12-07-2022 en ter instemming 

voorgelegd aan de Centrale Medezeggenschapsraad op 06-09-2022. 

De Regeling studiekeuzecheck is gebaseerd op de WHW artikel 7.31a t/m 7.31d en de notitie 

‘Elke student op de juiste plek’ van 25-02-2022.  
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Artikel 1 Doel 
Het doel van de studiekeuzecheck is om aanmelders te ondersteunen bij hun 

studiekeuzeproces. 

 

Artikel 2 Begrippen 
Aanmelding  Indienen van een verzoek tot inschrijving als student aan een 

opleiding via Studielink. 

Aanmelder  Aanstaande student die een verzoek tot inschrijving indient 

aan een opleiding  via Studielink. 

Advies studiekeuzecheck Het advies dat wordt afgegeven na afronding van de 

studiekeuzecheck.  

Contactmoment  Het contact tussen de aanmelder en de betreffende 

opleiding. 
Studiekeuzecheck De studiekeuzecheck is een activiteit om de student te 

ondersteunen bij het maken van een bewuste studiekeuze.  

Toelaatbaarheid  Elke aanmelder heeft het recht om zich aan te melden voor 
een opleiding en is toelaatbaar mits hij voldoet aan de 
wettelijke toelatingseisen voor het hbo. Deze wettelijke 

toelatingseisen zijn beschreven in de Regeling Toelating en 
Inschrijving. 

 

Artikel 3 Voor wie is de studiekeuzecheck? 
De studiekeuzecheck is bedoeld voor alle aanmelders die een verzoek tot inschrijving 

hebben gedaan voor de propedeutische fase van een bacheloropleiding of voor de 

eerste periode van een Associate-degree opleiding met een studielast van 60 

studiepunten.  

Uitgezonderd van de studiekeuzecheck zijn aanmelders van een opleiding waarvoor 

een selectieprocedure geldt1. 

 
Artikel 4 Hoe werkt de studiekeuzecheck? 
1. Elke aanmelder heeft recht op een studiekeuzecheck. 

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. 

4. Het moment van de studiekeuzecheck en de vorm van het contactmoment zijn 

afhankelijk van de opleiding. De opleiding informeert de student na aanmelding 

schriftelijk over de aard en inhoud van de studiekeuzecheck.  

5. Voor het geval dat het overbruggen van de afstand tussen woon- of verblijfplaats 

en de plaats waar de studiekeuzeactiviteiten plaatsvinden voor een aspirant-

student tot bezwaren leidt, treft de opleiding zodanige voorzieningen dat deze 

aspirant-student kan deelnemen aan de studiekeuzeactiviteiten zonder dat diens 

fysieke aanwezigheid is vereist. Indien deze situatie zich voordoet, dient de student 

contact op te nemen met de opleiding. 

6. De studiekeuzecheck is kosteloos. 

                                                      
1 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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Artikel 5 Advies studiekeuzecheck 
1. Het advies studiekeuzecheck zal uiterlijk 10 werkdagen na afloop van het 

contactmoment per e-mail of mondeling aan de aanmelder worden uitgebracht en 

geregistreerd in Osiris. En nooit later dan 31 augustus voor september-instromers 

of 31 januari voor februari-instromers.   

2. Er zijn driesoorten 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. 

 Advies Niet-deelgenomen. 

3. Het advies is geldig voor het studiejaar van aanmelding. 

4. Het advies studiekeuzecheck zegt niets over de toelaatbaarheid van de student tot 

de betreffende opleiding en is nooit een reden tot afwijzing. 

 

Artikel 6 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 rechtsbescherming@zuyd.nl. 
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