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Inleiding
Heb je de ambitie om in september 2019 te gaan studeren aan De Haagse Hogeschool en ben je op 31 augustus 2019 21
jaar of ouder, maar heb je geen mbo-4-, havo-, vwo- of propedeusediploma? Dan is het 21+ Toelatingsonderzoek voor jou
misschien de oplossing.
Lees de informatie in deze brochure goed door. Mocht je na het lezen hiervan nog vragen hebben, dan kan je natuurlijk
contact met ons opnemen. Zorg dat je je studentnummer bij de hand hebt of in je email vermeldt.

Voor wie is het 21+ Toelatingsonderzoek bedoeld?
Het 21+ Toelatingsonderzoek, het zogenoemde ‘Colloquium Doctum’, is bedoeld voor aspirant-studenten van 21 jaar en ouder,
die niet beschikken over een diploma dat direct toelating biedt tot een bacheloropleiding.
Om te mogen starten met een 4-jarige hbo-opleiding is minimaal een havo eindexamenniveau vereist. Om te mogen starten
met een 3-jarige hbo-opleiding is minimaal een vwo eindexamenniveau vereist. Het 21+ Toelatingsonderzoek biedt jou de
mogelijkheid om aan te tonen dat jij voldoende niveau in huis hebt om met een opleiding te starten.

Wettelijke regelingen toelating hbo-onderwijs
Het 21+ Toelatingsonderzoek vindt zijn juridische grondslag in artikel 7.29 van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk
onderzoek (WHW). Hierin staat dat aspirant-studenten van 21 jaar en ouder die niet in het bezit zijn van een voor toelating
vereist diploma, met een voldoende resultaat voor dit onderzoek toelaatbaar zijn.
Door te slagen voor het 21+ Toelatingsonderzoek toon je aan dat je aan de vooropleidingseis voldoet. Als er voor de gewenste
opleiding aanvullende eisen of werkzaamheden van toepassing zijn, moet je daar uiteraard ook aan voldoen. Controleer
daarom goed of dergelijke eisen op je gekozen opleiding van toepassing zijn. Zie www.hhs.nl/opleidingen
Bekijk op de opleidingspagina ook goed wat de kernvakken van je gewenste opleiding zijn. De HHs kiest ervoor om in
aanvulling op een generieke capaciteitentoets niet inhoudelijk te toetsen op 1 of meer profielvakken. Dit betekent dat je er zelf
voor moet zorgen dat je over de vereiste achtergrondkennis beschikt. We raden je daarom ten zeerste aan om te zorgen dat
je je de havo- of vwo-examenstof van de profielvakken van de opleiding, eigen maakt. De HHs biedt hiervoor geen cursussen
aan.

De regeling bij De Haagse Hogeschool
In deze brochure is de Regeling 21+ Toelatingsonderzoek opgenomen. Hierin vind je onder andere informatie over de
geldigheid van het onderzoek, de mogelijkheden als je een functiebeperking hebt en alle rechten en plichten die verbonden
zijn aan deelname aan het 21+ Toelatingsonderzoek.

LEES DEZE REGELING GOED DOOR!
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Over het 21+
Toelatingsonderzoek
Het 21+ Toelatingsonderzoek bestaat uit een capaciteitentest, die voor De Haagse Hogeschool op maat is ontwikkeld
door NOA-VU. NOA is een psychologisch advies- en onderzoeksbureau dat nauw samenwerkt met de sectie Sociale- &
Organisatiepsychologie, Vrije Universiteit Amsterdam.
Als je niet de Nederlandse nationaliteit hebt, moet je in aanvulling op een succesvol afgelegd 21+-Toelatingsonderzoek via een
taaltoets aantonen dat je de taal van de gewenste vervolgopleiding beheerst. Voor een Engelstalige opleiding accepteert De
Haagse Hogeschool een op 1 september 2019 geldig TOEFL/IELTS/Cambridge/TOEIC certificaat, voor een Nederlandstalige
opleiding kan je een NT2-II certificaat overleggen. Zie voor meer informatie over minimumscores en andere eisen de
website: https://www.thehagueuniversity.com/study-choice/applications-finances-and-moving-here/applying/entryrequirements

Hoe ziet de toets eruit?
Een capaciteitentest is een test met meerkeuzevragen waarbij maar één antwoord juist is, die je cognitieve capaciteiten
meet. De test is tijdgebonden. Hierbij wordt gekeken naar zowel aanlegfactoren als aangeleerde factoren. De test meet
je intellectuele capaciteiten om zo te bepalen of je in algemene zin het vereiste niveau hebt voor een hbo-opleiding. Je
behaalde resultaten voor deze capaciteitentest worden vergeleken met de resultaten van een normgroep, waarbij vervolgens
vastgesteld kan worden of je het gewenste capaciteiten-niveau hebt voor een hbo-opleiding.
Let op: De test kan niet voorspellen of je de opleiding met succes kan voltooien.
De capaciteitentest bestaat uit 8 subtests: Rekenvaardigheid, Componenten, Woordrelaties, Cijferreeksen, Controleren,
Spiegelbeelden, Woordanalogieën, Exclusie. Gezamenlijk meten deze tests je capaciteiten op 4 deelgebieden: Logisch
redeneren en ruimtelijk inzicht, Numerieke capaciteiten, Verbale capaciteiten en Perceptuele snelheid. Afhankelijk van de
opleiding die je wil gaan volgen, kan het zijn dat je voor bepaalde subtests een minimumscore moet behalen.
Je maakt het 21+ Toelatingsonderzoek in de voertaal van de opleiding die je wil gaan volgen. In het Nederlands of het Engels
dus.

Voorbereiding op de test
Op een capaciteitentest kan je je enigszins voorbereiden. In de oefenomgeving van NOA-VU vind je voorbeeldopgaven voor
de 8 subtests van de capaciteitentest die worden afgenomen voor het 21+ toelatingsonderzoek van De Haagse Hogeschool:
https://www.noa-online.net/open/mct-h-HH.
De voorbeeld/oefenopgaven zijn vooral bedoeld om een indruk te geven van de vraagstelling die je kan verwachten, niet van
de moeilijkheidsgraad.
Ook op de website www.123test.nl kan je oefenen met het type vragen dat gesteld wordt.
Belangrijk is dat je uitgerust en fit aan de test deelneemt. Mocht je niet fit zijn, meld je dan uiterlijk 2 uur voor de
capaciteitentoets af via bit@hhs.nl. Je kan je deelname dan kosteloos verplaatsen naar een andere toetsdag waarop nog
een plek beschikbaar is. Als je je afmeldt voor de laatste toetsdatum voorafgaand aan 1 september, kan je deelname niet
verplaatst worden en is restitutie van het examengeld niet mogelijk.
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Praktische informatie
Data en Tijden
Het 21+ toelatingsonderzoek voor de septemberinstroom 2019 wordt op de volgende data afgenomen:
●● woensdag 6 februari 2019 - aanmelden vanaf 10 december 2018
●● woensdag 3 april 2019 - aanmelden vanaf 8 februari 2019
●● woensdag 5 juni 2019 - aanmelden vanaf 5 april 2019
●● woensdag 10 juli 2019 - aanmelden vanaf 7 juni 2019
De test wordt op iedere toetsdag op verschillende tijdstippen aangeboden. Meld je aan om te zien welke tijdstippen nog
beschikbaar zijn.

Aanmelden
Doe eerst via Studielink een inschrijfverzoek voor de gewenste bacheloropleiding. Je zal dan half december 2018 een digitaal
aanmeldingsformulier voor het 21+ Toelatingsonderzoek ontvangen. Uitgebreide informatie over hoe je je moet aanmelden
vind je op p.6.

Kosten
De kosten bedragen € 100. In het online aanmeldformulier word je naar een betaalomgeving geleid waar je via iDeal, creditcard
of PayPal kan betalen. Met het voltooien van de betaling voor het 21+ Toelatingsonderzoek ga je er mee akkoord dat NOA-VU
de uitslag van het gemaakte toelatingsonderzoek deelt met De HHS.

Plaats
Het 21+ Toelatingsonderzoek wordt afgenomen op De Haagse Hogeschool, Johanna Westerdijkplein 75, 2521 EN Den Haag.
Het exacte lokaal lees je in de bevestiging van de inschrijving.

Uitslag
Je ontvangt de uitslag de dag na het afleggen van het examen per e-mail van NOA-VU. In het rapport worden je prestaties
voor iedere subtoets weergegeven naast de minimaal gestelde eisen voor de opleiding die je aan De Haagse Hogeschool wil
gaan doen. Je leest er natuurlijk ook in of je geslaagd bent voor het 21+ Toelatingsonderzoek.
De Haagse Hogeschool ontvangt alleen het eindoordeel van het gemaakte toelatingsonderzoek, niet het gehele verslag. Aan
de hand van deze uitslag zet De HHs je vooropleiding ‘Colloquium Doctum’ op geslaagd of niet geslaagd.

Van opleiding wisselen
Het is mogelijk dat je na je aanmelding voor het 21+ Toelatingsonderzoek of na het afleggen van de capaciteitentoets (maar
voordat de opleiding gestart is) van opleiding wilt wisselen. Neem daarvoor contact op met bit@hhs.nl. Meestal hoef je
daarvoor geen nieuw examen af te leggen. Wel moet De HHs de uitslag van het examen opnieuw laten berekenen. Omdat de
weging van de subtests afhangt van de gekozen opleiding, kan het zijn dat de uitslag anders uitpakt. Let op, als je switcht naar
een opleiding in een andere taal, moet je een nieuwe capaciteitentoets in die taal afleggen en in aanvulling daarop eventueel
voldoen aan de taaleis.

Annuleren deelname
Kan je of wil je toch niet deelnemen aan het 21+ Toelatingsonderzoek, dan kan je tot 1 week voor de toetsdatum kosteloos
annuleren. Je krijgt het examengeld dan volledig gerestitueerd.
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Aanmelden en betalen
21+ Toelatingsonderzoek
Je kan je aanmelden voor het 21+ Toelatingsonderzoek en de septemberinstroom van een opleiding door de stappen in
Studielink te volgen:

Stap 1 Aanmaken account in Studielink:

Houd er rekening mee dat je een DigiD nodig hebt om in Studielink in te loggen, je kan een DigiD aanvragen via www.digid.nl
(het aanvragen van een DigiD kan 5 werkdagen duren!). Heb je al een account, log dan in en ga verder met stap 2.
Log in op www.studielink.nl met je DigiD gegevens en voer je gegevens in. Na het aanmaken (en activeren) van je account,
kan je een verzoek tot inschrijving indienen.

Stap 2 Verzoek tot inschrijving indienen

●● Je moet nu in Studielink je vooropleiding toevoegen,
Heb je geen vooropleiding die toelating geeft tot het hoger onderwijs? Dan kan je de stap 'Vooropleiding toevoegen' bij het
aanmaken van je Studielink-account overslaan. De onderwijsinstelling krijgt dan van Studielink door dat je geen vooropleiding
hebt en zal je verder informeren over de mogelijkheden voor het doen van een 21+ toets.
Let op: Als het niet lukt om de juiste vooropleiding of het Colloquium Doctum toe te voegen (bijvoorbeeld als je al eerder een
vooropleiding hebt ingevoerd in Studielink), stuur dan meteen een mail naar bit@hhs.nl om dit aan te geven. Wij zullen dan de
juiste vooropleiding in het systeem zetten.
●● Hierna kan je een studie kiezen, vervolgens krijg je een scherm voor opleidingsgegevens.
●● De volgende stap zijn de ’Opleidingsspecifieke vragen’ die een opleiding in Studielink aan je kan stellen.
●● De laatste stap is het controleren van je gegevens en het bevestigen van je verzoek tot inschrijving.

Stap 3 Aanmelden 21+ Toelatingsonderzoek

Nadat je je inschrijfverzoek hebt afgerond, krijg je vanaf december 2018 van ons een digitaal formulier waarmee je je moet
aanmelden voor het 21+ Toelatingsonderzoek. Hierin staat tevens een link waarmee je de kosten van het toelatingsonderzoek
via Ideal of Creditcard meteen voldoet. Pas nadat je de betaling hebt voldaan, ben je ingeschreven voor het 21+
Toelatingsonderzoek. Het examengeld bedraagt 100 euro. Contante of pinbetaling op de dag van het toelatingsonderzoek is
niet mogelijk.

6

Regeling 21+
Toelatingsonderzoek
1.

Toelating tot het onderzoek

Een kandidaat kan meedoen aan het onderzoek, wanneer hij/zij:
●● 21 jaar of ouder is op 31 augustus 2019;
●● zich via de beschreven procedure heeft aangemeld.
●● zich legitimeert met een geldig legitimatiebewijs of geldige verblijfsvergunning, nl.:
a. een paspoort of identiteitskaart van een van de lidstaten van de Europese Unie, Noorwegen, IJsland,
Liechtenstein of Zwitserland, of
b. een Nederlands rijbewijs, of
c. een Nederlandse verblijfsvergunning, of
d. een Nederlands W-document of geprivilegieerdendocument.
Let op: vergeet niet een geldig legitimatiebewijs zoals hierboven genoemd, mee te nemen. Zonder dit bewijs kan je
helaas niet aan het toelatingsonderzoek deelnemen.

2.

Vrijstelling van het toelatingsonderzoek

De Haagse Hogeschool accepteert geen 21+ Toelatingsonderzoeken die bij een andere instelling zijn afgelegd. Ook
resultaten die eerder bij De Haagse Hogeschool zijn behaald geven geen recht op vrijstelling. Uitsluitend een in 2018 behaald
21+ Toelatingsonderzoek van De HHs is nog geldig voor instroom in 2019-2020 maar alleen voor opleidingen waarvoor de
samenstelling van het onderzoek hetzelfde was.

3.

Geldigheid behaald 21+ Toelatingsonderzoek

Bij het 21+ Toelatingsonderzoek is geen sprake van een landelijke geldigheid. Een in 2019 succesvol afgelegd 21+
Toelatingsonderzoek geldt alleen voor toelating tot opleidingen aan De Haagse Hogeschool en voor instroom in het
collegejaar 2019-2020.

4.

Niveau van het 21+ Toelatingsonderzoek

Het 21+ Toelatingsonderzoek toetst in algemene zin of je algemene intellectuele capaciteiten aansluiten bij het vereiste niveau
voor de gewenste bacheloropleiding. Het capaciteitenonderzoek bestaat uit 8 subtests, waarbij het resultaat van bepaalde
onderdelen afhankelijk van de gekozen opleiding zwaarder kan wegen.

5.

Benodigdheden voor het afleggen van het onderzoek

De kandidaat hoeft geen benodigdheden mee te nemen. Kladpapier en een pen worden door De HHS verstrekt.

6.

Herkansing

Een kandidaat kan binnen een collegejaar slechts een keer deelnemen aan de capaciteitentest. Er is geen recht op herkansing
indien de kandidaat niet geslaagd is of als de kandidaat zonder tijdige afmelding niet heeft deelgenomen aan de toets.
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7.

Functiebeperking

Kandidaten met een functiebeperking kunnen om aangepaste voorzieningen vragen. Dit kan zijn in de vorm van extra
examentijd en/of vergroting van de opgaven en/of het gebruik van een papieren test. Een verzoek met de gewenste
aanpassingen moet uiterlijk twee weken voor de examendatum per e-mail worden ingediend bij team Bijzondere Instroom en
Toelating, bit@hhs.nl. Dit geldt ook in het geval van dyslexie. In dat geval moet een kopie van de officiële dyslexieverklaring
worden meegestuurd. Een decaan zal het verzoek beoordelen.
Kandidaten die extra faciliteiten toegekend krijgen, kan gevraagd worden om op een apart tijdstip de capaciteitentest af te
leggen.
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Bezwaren en klachten

Indien de kandidaat bezwaar wil maken tegen de uitslag van de capaciteitentoets of een klacht heeft, kan hij binnen 2 weken
na de toetsdatum een klacht of bezwaar indienen bij De Haagse Hogeschool via bit@hhs.nl.

9.

Overmacht

Wanneer een kandidaat door overmacht verhinderd is deel te nemen aan de capaciteitentest, geeft dit geen recht op een
herkansing.

10.

Regels tijdens afleggen van onderzoek

I.

De kandidaat dient op de aangegeven aanvangstijd van de toets in het toetslokaal aanwezig te zijn en plaatsgenomen
te hebben op de hem toegewezen plaats. Indien de kandidaat na aanvang van de toets arriveert, wordt hem de toegang
geweigerd. De hogeschool neemt geen verantwoordelijkheid voor overmachtsituaties waardoor de kandidaat niet tijdig
bij de toets aanwezig kan zijn.

II.

Voortijdig verlaten van het toetslokaal is toegestaan, mits dit rustig gebeurt. De kandidaat mag na het verlaten van
het toetslokaal niet meer terugkomen. Na het verlaten van het toetslokaal dient de kandidaat zich onmiddellijk buiten
gehoorsafstand van het toetslokaal te begeven.

III.

Toiletbezoek is niet toegestaan tijdens het examen.

IV.

Mobiele telefoons dienen tijdens het onderzoek uitgeschakeld te zijn. Het is niet toegestaan om tijdens de examens een
horloge te dragen. Horloges en (uitgeschakelde) telefoons moeten in een tas zijn weggeborgen.

V.

Er mag niets anders op de tafel liggen dan een flesje drinken en het door De HHS uitgedeelde papier en pen.

VI.

Bij de aanvang van het onderzoek legt de kandidaat zijn/haar geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitsbewijs,
verblijfsdocument of Nederlands rijbewijs) voor de surveillant zichtbaar voor zich op tafel.

VII. Na aanvang van de test is het de kandidaat niet toegestaan om verbaal of non-verbaal met anderen te communiceren of
papier uit te wisselen.
VIII. De kandidaat mag starten met de test wanneer de surveillant daartoe het sein heeft gegeven.
IX.

Indien het vermoeden bestaat dat een kandidaat zich tijdens het examen aan een onregelmatigheid of aan fraude
schuldig maakt, maakt de surveillant of medewerker een aantekening op een procesverbaal en neemt eventuele
bewijsstukken in. De kandidaat wordt in de gelegenheid gesteld om het examen af te maken.

Onder fraude wordt verstaan: het handelen door de kandidaat of het nalaten van een handeling door de kandidaat, dat er op
gericht is het vormen van een juist oordeel over kennis, inzicht en vaardigheden van betrokkene en/of medekandidaat geheel
of gedeeltelijk te belemmeren of onmogelijk te maken.
Onder onregelmatigheid wordt verstaan: het handelen van de kandidaat in afwijking van de toetsregels. De surveillant
of medewerker maakt proces-verbaal op, waarin ten minste wordt vastgelegd wat de surveillant of medewerker heeft
waargenomen en op grond waarvan het vermoeden van fraude/onregelmatigheid is ontstaan. De surveillant of medewerker
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stelt de Commissie Toelating op de hoogte van het vermoeden van fraude/onregelmatigheid en overlegt daarbij het procesverbaal. Binnen vijftien werkdagen na ontvangst van de melding stelt de Commissie Toelating vast of er sprake is van fraude
en stelt de Commissie Toelating de kandidaat in de gelegenheid om te worden gehoord.
Indien nader onderzoek nodig is, kan de Commissie Toelating beslissen de termijn van vijftien werkdagen te verlengen
en stelt zij de kandidaat hiervan tijdig op de hoogte; de beslissing wordt tezamen met de eventueel opgelegde sancties
schriftelijk aan de kandidaat medegedeeld.
Indien de fraude of onregelmatigheid pas na afloop van het onderzoek wordt ontdekt, kan de Commissie Toelating de uitslag
van het onderzoek ongeldig verklaren, dan wel bepalen dat de kandidaat een hernieuwd onderzoek dient af te leggen. De
docent en/of surveillant deelt de onregelmatigheid/ het vermoeden van fraude schriftelijk mee aan de Commissie Toelating.
Er vindt een gesprek plaats waarin de kandidaat na het vernemen van het opgestelde rapport zijn/haar kant van het verhaal
kan aangeven. De Commissie Toelating neemt een besluit en stelt dit op schrift. De kandidaat wordt van dit besluit op de
hoogte gebracht.
Afhankelijk van de ernst van de gepleegde fraude, herhaalde fraude daaronder begrepen, kan de Commissie Toelating de
volgende sancties opleggen:
a. ongeldig verklaren van (een gedeelte van) het betreffende examen;
b. uitsluiting van het betreffende examen tot een maximum van een jaar;
c. uitsluiting van meer, door de Commissie Toelating aan te wijzen examens tot een maximum van een jaar;
d. een combinatie van bovengenoemde maatregelen.
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Bijzondere Instroom en Toelating (BIT)
www.hhs.nl/21plus
bit@hhs.nl
070-445 8585

Balie: Ovaal 1.02, op werkdagen
geopend tussen 11.00 – 15.00 uur

De Haagse Hogeschool
Johanna Westerdijkplein 75
2521 EN Den Haag

