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1 Inleiding
Wil je een hbo-opleiding gaan volgen bij Hogeschool Rotterdam, maar ben je nog niet toelaatbaar met jouw diploma? Of ben je in het bezit van een buitenlands diploma dat voldoet
aan het wettelijk vereiste niveau, maar moet je nog aantonen dat je de Nederlandse taal
voldoende beheerst? In deze informatiegids lees je wat je in deze situaties moet doen om in
september 2020 met je hbo-opleiding te kunnen beginnen.
Je vindt in deze gids informatie over:

Toelatingsonderzoek 21+
Je bent 21 jaar of ouder en beschikt niet over de juiste vooropleiding.

Buitenlands diploma: NT2
Je hebt een geldig buitenlands diploma, maar moet aantonen dat je de Nederlandse
taal voldoende beheerst.

Je mist een vak: deficiëntie
Je beschikt over een havo-, vwo- of mbo-diploma met een doorstroomprofiel of
vakkenpakket waarmee je niet rechtstreeks toelaatbaar bent. Je hebt één of meer
vakdeficiënties.

> Lees verder in
hoofdstuk 2

> Lees verder in
hoofdstuk 3

> Lees verder in
hoofdstuk 4

Voor de meeste opleidingen geldt: meld je uiterlijk 1 juni 2020 aan als je per 1 september 2020 wilt starten met studeren.
Zorg ervoor dat je vóór de start van je opleiding deelneemt aan de studiekeuzecheck. Let ook op afwijkende deadlines en
aanmeldprocedures van opleidingen met een selectie. Kijk op hogeschoolrotterdam.nl/opleidingen voor meer informatie
over de opleiding van je keuze.
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2 Toelatingsonderzoek 21+
Heb je geen havo-, vwo- of mbo-diploma (lang of niveau 4) waarmee je toelaatbaar bent tot
de hbo-opleiding van je keuze? Ben je 21 jaar of ouder op 1 oktober van het jaar waarin je een
opleiding wilt starten? Doe dan mee aan het Toelatingsonderzoek 21+. Je bent toelaatbaar
als je het traject succesvol afrondt, maar sommige opleidingen stellen aanvullende eisen of
hebben een selectieprocedure.
Examens

Het Toelatingsonderzoek 21+ bestaat uit examens die verplicht zijn voor bij de opleiding van je keuze. Elke opleiding kent
zijn eigen pakket aan vakken waar examen voor moet worden gedaan. De vakken die je nodig hebt voor de opleiding van je
keuze, vind je in de rode overzichtstabellen op pagina’s 9-12 van deze gids.
Voordat je aan deze vakspecifieke examens begint, moet je eerst het leesexamen behalen. Voor Nederlandstalige opleidingen is dit het examen Nederlands lezen, bij Engelstalige opleidingen is dat ‘English reading’. Als je het leesexamen de eerste
keer niet haalt, heb je recht op één herkansing. Pas nadat je het leesexamen hebt behaald met minimaal een 5,5 mag je de
overige examens uit je examenpakket maken. Wanneer je je examens haalt, is je kennis op peil voor je gekozen opleiding.
Let goed op dat je voor sommige vakken je certificaat buiten Hogeschool Rotterdam moet behalen. Certificaten van erkende
instanties worden door ons geaccepteerd. Op hogeschoolrotterdam.nl en HINT (intranet Hogeschool Rotterdam) vind je
een lijst met instanties die wij aanbevelen en in ieder geval erkennen.
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Aanmelden

Na aanmelding voor een opleiding vóór 1 juni 2020, koop je zo snel mogelijk examens in. Bij het inkopen van je examenpakket moet je goed opletten dat je alle examenmomenten beschikbaar bent. Wanneer je toch niet aanwezig kunt zijn bij een
examen, kun je de herkansingsmogelijkheid gebruiken als je toetsmoment. Let er dan op dat je daarmee géén herkansing
meer hebt voor deze toets. Alle informatie, zoals de bevestiging van betaling en de uitnodigingen voor de examens, ontvang
je op je e-mailaccount (webmail.hr.nl) van Hogeschool Rotterdam.

1. Meld je aan via
Studielink voor de opleiding van je keuze.

2. Kies je examendata en
koop een examenpakket
via Hintshop.

3. Bereid je voor op het
examen Nederlands lezen of ‘English reading’.

4. Maak het examen
Nederlands lezen of
‘English reading’ en
eventueel de herkansing.

5. Als je minimaal een
5,5 voor het leesexamen
hebt behaald, dan mag
je de overige examens
uit je pakket maken.

6. Bereid je voor op de
overige examens.

7. Maak de overige
examens uit je examenpakket en eventuele
herkansingen.

8. Als je voor alle overige
examens minimaal een
5,5 haalt, dan heb je het
Toelatingsonderzoek
21+ behaald.

Uitslag

Uiterlijk 18 werkdagen nadat je een examen hebt gemaakt, kun je het resultaat zien in Osiris, het online registratiesysteem
van Hogeschool Rotterdam. Nadat je alle examens hebt gemaakt, zie je de uitslag van het traject in Osiris. Als je het Toelatingsonderzoek 21+ hebt behaald, ontvang je een verklaring waarmee je toelaatbaar bent voor het komende studiejaar
en het studiejaar daaropvolgend bij Hogeschool Rotterdam. Let wel goed op dat sommige opleidingen aanvullende eisen
stellen.

Certificaten en vrijstelling

Je kunt in enkele gevallen vrijstelling krijgen op examens van het Toelatingsonderzoek 21+. Vrijstelling vraag je aan in de
volgende gevallen:
1. Je hebt één of meerdere examenvakken al behaald op havo- of vwo-niveau.
Aanvraagdeadline: 1 augustus 2020.
2. Je hebt bij een externe instantie je certificaat behaald voor één of meerdere examenvakken.
Aanvraagdeadline: 1 augustus 2020.
3. Je hebt bij het James Boswell Instituut je certificaat behaald voor één of meerdere examenvakken.
Aanvraagdeadline: 29 augustus 2020.
Wanneer je vrijstelling aanvraagt, is het belangrijk dat je dit zo snel mogelijk en uiterlijk op de aanvraagdeadline doet. Je
vraagt vrijstelling aan door een kleurenscan van je certificaat te uploaden in Osiris-Zaak, dit is een functionaliteit van Osiris,
het online registratiesysteem van Hogeschool Rotterdam. Wanneer je een vrijstelling hebt gekregen, hoef je voor dat vak
geen examen af te leggen bij Hogeschool Rotterdam. Er worden geen vrijstellingen verleend voor vakken of onderdelen van
een mbo- of hbo-opleiding of voor onvoldoendes.

Voorbereiding

Voordat je examen doet, is het belangrijk dat je je goed voorbereidt. Welke literatuur je nodig hebt ter voorbereiding op je
examen kun je vinden op HINT, aanschaf van deze boeken is op eigen kosten. Hogeschool Rotterdam biedt voor een aantal
examenvakken een voorbereidingscursus aan. Een voorbereidingscursus is een intensieve cursus van een aantal weken,
waarbij je voor een specifiek vak oefent en je kennis op peil brengt voor het examen. Naast het volgen van lessen, maak je
ook huiswerk. Reken op vier tot vijf uur studietijd per week per vak. Vanwege de studielast kun je beter niet meer dan twee
voorbereidingscursussen tegelijk volgen.
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Het is ook mogelijk om je voor te bereiden zonder cursus, door middel van zelfstudie. Voor een aantal vakken kun je de
studentenhandleiding downloaden via HINT. Daarnaast kun je ook oefenen met voorbeeldexamens. Voor 21+ kandidaten
die de uitdaging zien in het studeren zelf, is er het SupportTeam 21+. Bij hen vind je begeleiding en coaching, je krijgt handvatten om (weer) te beginnen met studeren.

Opleidingen met selectie

Er zijn opleidingen met selectie. Dit zijn opleidingen met een maximum aantal plaatsen en waarvoor aanmelders eerst door
Hogeschool Rotterdam geselecteerd worden. De volgende opleidingen hebben een selectie: Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek, Fysiotherapie, Industrieel Product Ontwerpen, Medische Hulpverlening en Verloskunde. Voor
deze opleidingen moet je je uiterlijk 15 januari 2020 aanmelden via Studielink. Wanneer je je aanmeldt bij een opleiding
met selectie, houd er dan rekening mee dat je pas vanaf half april 2020 weet of je door de selectie bent. Het is dan ook aan
te raden vóór die tijd al te beginnen met de examens van het Toelatingsonderzoek 21+.

Opleidingen met aanvullende eisen

Een opleiding kan ook aanvullende eisen stellen, waarbij gekeken wordt naar de capaciteiten of kennis die je nodig hebt
voor de studie. De volgende opleidingen hebben aanvullende eisen: Lerarenopleiding Basisonderwijs (Pabo), alle kunst
opleidingen, Maritiem Officier en Creative Media and Game Technologies. Bij de Lerarenopleiding Basisonderwijs
(Pabo) moeten alle studenten aan de landelijke kenniseisen voldoen in de vakgebieden Aardrijkskunde, Geschiedenis en
Natuur & Techniek. Bij de opleiding tot Maritiem Officier is een medische keuring verplicht. Bij kunstopleidingen moet je
aantonen dat je artistieke aanleg hebt. Voor de opleiding Creative Media and Game Technologies wordt er gekeken naar je
technische en creatieve aanleg.
De kunstopleidingen van de Willem de Kooning Academie (WdKA) hebben een ander Toelatingsonderzoek 21+ dan de reguliere opleidingen van Hogeschool Rotterdam. Dit onderzoek bestaat uit twee onderdelen: het toetsen van artistieke en beeldende kwaliteiten en de WdKA-test 21+. Het toetsen van je artistieke en beeldende kwaliteiten gebeurt tijdens een gratis
portfolio-dag. Je kunt je hiervoor opgeven bij de Willem de Kooning Academie. Wanneer je dit onderdeel behaald hebt, kun
je op HINT de WdKA 21+ toets inkopen. Voor de opleiding Docent Beeldende Kunst en Vormgeving maak je zowel de toets
van artistieke en beeldende kwaliteiten als een aantal benodigde examenvakken uit het reguliere Toelatingsonderzoek 21+.
De toegangsregeling voor de kunstopleidingen bij de Willem de Kooning Academie staat los van het Toelatingsonderzoek
21+ van Hogeschool Rotterdam. Als je bij de WdKA bent toegelaten, betekent dit niet dat je direct toelaatbaar bent voor een
andere opleiding bij Hogeschool Rotterdam. Andersom geldt ook dat je niet direct toelaatbaar bent tot een kunstopleiding
wanneer je het Toelatingsonderzoek 21+ van een andere opleiding van Hogeschool Rotterdam succesvol hebt afgerond.
Mocht je veranderen van studiekeuze, controleer dan welke examenvakken verplicht zijn voor de opleiding van je keuze en
of je vrijstelling op een deel van het onderzoek kan aanvragen.
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Overzicht examenvakken per opleiding - Toelatingsonderzoek 21+
In het onderstaande overzicht vind je welke examens je moet afleggen voor je gekozen studie.

Economie
Opleiding

Examens

Accountancy (Associate degree)
Accountancy (bachelor)
Finance & Control
Facility Management
Finance, Tax and Advice
Vastgoed en Makelaardij

Nederlands lezen
Nederlands schrijven
Engels lezen
Economie
Wiskunde A

Bedrijfskunde
Commerciële Economie (waaronder de community’s Creative Marketing & Sales,
Global Marketing & Sales, Marketing of Social Business en SportMarketing &
Management)
Logistics Management
Management (Associate degree)
Sales & Accountmanagement (Associate degree)

Nederlands lezen
Nederlands schrijven
Engels lezen
Economie
Rekenen

Human Resource Management

Nederlands lezen
Nederlands schrijven
Engels lezen
Maatschappijleer

Leisure & Events Management
Ondernemen (Associate degree)
Ondernemerschap & Retail Management

Nederlands lezen
Nederlands schrijven
Engels lezen
Economie

International Business

English reading
Economics

Gedrag en Maatschappij
Opleiding
Pedagogisch Educatief Professional (Associate degree)
Sociaal Financiële Dienstverlening (Associate degree)
Social Work

Examens
Nederlands lezen
Nederlands schrijven
Engels lezen
Maatschappijleer

Gezondheidszorg
Opleiding

Examens

Ergotherapie
Fysiotherapie (selectie)
Logopedie
Management in de Zorg (Associate degree)
Onderwijsondersteuner Gezondheidszorg en Welzijn (Associate degree)

Nederlands lezen
Nederlands schrijven
Engels lezen
Rekenen

Leraar Gezondheidszorg en Welzijn

Nederlands lezen
Nederlands schrijven
Engels lezen
Maatschappijleer
Rekenen
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Medische Hulpverlening (selectie)

Nederlands lezen
Nederlands schrijven
Engels lezen
Rekenen
Biologie (certificaat)

Verloskunde (selectie)

Nederlands lezen
Nederlands schrijven
Scheikunde (certificaat)
Wiskunde A
Biologie (certificaat)

Verpleegkunde

Nederlands lezen
Nederlands schrijven
Engels lezen
Biologie (certificaat)

Kunst (aanvullende eisen)
Opleiding

Examens

Arts & Crafts (Associate degree)
Autonome Beeldende Kunst
Vormgeving

WdKA toetsing artistieke en beeldende kwaliteiten
WdKA-test 21+

Docent Beeldende Kunst en Vormgeving

WdKA toetsing artistieke en beeldende kwaliteiten
Nederlands lezen
Nederlands schrijven
Engels lezen
Maatschappijleer

Vormgeving (English stream)

WdKA toetsing artistieke en beeldende kwaliteiten
WdKA-test 21+
WdKA toets Engels

Media & ICT
Opleiding
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Examens

Business IT & Management

Nederlands lezen
Nederlands schrijven
Engels lezen
Economie
Wiskunde A

Communicatie

Nederlands lezen
Nederlands schrijven
Engels lezen
Economie
Rekenen

Crossmediale Communicatie (Associate degree)

Nederlands lezen
Nederlands schrijven
Engels lezen

Communication and Multimedia Design
Creative Media and Game Technologies (aanvullende eisen)
ICT Internet of Things (Associate degree)
ICT Service Management (Associate degree)
Informatica

Nederlands lezen
Nederlands schrijven
Engels lezen
Rekenen

Technische Informatica

Nederlands lezen
Nederlands schrijven
Engels lezen
Wiskunde B

Onderwijs
Lerarenopleiding Basisonderwijs (Pabo)
De voltijdopleiding start in september en februari, meld je uiterlijk één maand voor de datum van de kennistoetsen aan
via Studielink.
Opleiding
Lerarenopleiding Basisonderwijs (Pabo) (aanvullende kenniseisen)

Examens
Nederlands lezen
Nederlands schrijven
Engels lezen
Rekenen

Lerarenopleidingen Voortgezet Onderwijs richting Exact
Opleiding

Examens

Biologie

Nederlands lezen
Nederlands schrijven
Engels lezen
Biologie (certificaat)

Natuurkunde

Nederlands lezen
Nederlands schrijven
Engels lezen
Natuurkunde
Wiskunde B

Wiskunde

Nederlands lezen
Nederlands schrijven
Engels lezen
Wiskunde B

  Lerarenopleidingen Voortgezet Onderwijs richting Mens & Maatschappij / Talen / Cultuur
Opleiding

Examens

Aardrijkskunde
Geschiedenis

Nederlands lezen
Nederlands schrijven
Engels lezen

Maatschappijleer

Nederlands lezen
Nederlands schrijven
Engels lezen
Maatschappijleer

Duits

Nederlands lezen
Nederlands schrijven
Duits (certificaat)

Economie

Nederlands lezen
Nederlands schrijven
Engels lezen
Wiskunde A

Engels

Nederlands lezen
Nederlands schrijven
Engels lezen
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Frans

Nederlands lezen
Nederlands schrijven
Frans (certificaat)

Nederlands

Nederlands lezen
Nederlands schrijven

Lerarenopleidingen Voortgezet Onderwijs richting Technisch Beroepsonderwijs (voor docenten mbo en vmbo)
Opleiding
Uitstroomprofielen vmbo: Produceren, Installeren en Energie (PIE); Bouwen,
Wonen en Interieur (BWI); Media Vormgeving en ICT (MVI); Mobiliteit en
Transport (M&T); Maritiem en Techniek (MT); Technologie en Toepassing (T&T)

Examens
Nederlands lezen
Nederlands schrijven
Natuurkunde voor LVOTBO
Rekenen

Uitstroomprofielen mbo: Bouwtechniek; Mechanische Techniek; Motorenvoertuigentechniek; Installatietechniek; Mechatronica en ICT.

Techniek
Opleiding
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Examens

Automotive
Bouwkunde
Chemische Technologie
Civiele Techniek
Elektrotechniek
Engineering (Associate degree)
Integraal Bouwmanagement (Associate degree)
Maintenance & Mechanics (Associate degree)
Maritiem Officier (aanvullende eisen)
Maritieme Techniek
Werktuigbouwkunde

Nederlands lezen
Nederlands schrijven
Engels lezen
Natuurkunde
Wiskunde B

Logistics Engineering

Nederlands lezen
Nederlands schrijven
Engels lezen
Wiskunde B

Logistiek Management (Associate degree)

Nederlands lezen
Nederlands schrijven
Engels lezen
Economie
Rekenen

Industrieel Product Ontwerpen (selectie)
Watermanagement

Nederlands lezen
Nederlands schrijven
Engels lezen
Natuurkunde
Wiskunde A

Mens en Techniek | Gezondheidszorg Technologie
Ruimtelijke Ontwikkeling | Ruimtelijke Ordening en Planologie
Technische Bedrijfskunde

Nederlands lezen
Nederlands schrijven
Engels lezen
Wiskunde A

Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek (selectie)
Chemie

Nederlands lezen
Nederlands schrijven
Engels lezen
Wiskunde B
Scheikunde (certificaat)

Kosten
Toelatingsonderzoek 21+
•
Leesexamen (NL/ENG) en herexamen
•
Vakspecifieke examens en herexamens

€ 180,00

WdKA-test 21+

€ 290,00

Voorbereidingscursussen
Economie

€ 85,00
6 lessen van 100 minuten

Nederlands lezen
Nederlands schrijven
Engels lezen

€ 45,00
3 lessen van 100 minuten

Natuurkunde
Wiskunde B

€ 180,00 (excl. boeken)
10 lessen van 100 minuten

Natuurkunde zomercursus
Wiskunde B zomercursus

€ 220,00 (excl. boeken)
9 lessen van 180 minuten

Contact
Algemene vragen > Afdeling Toelatingsexamens
E: toelatingsexamens@hr.nl
T: 010 794 6000
Aanmelding voor kunstopleidingen bij de Willem de Kooning Academie > hogeschoolrotterdam.nl/wdka

Begeleiding en coaching > SupportTeam21+
E: studentaanzet@hr.nl
T: 010 794 5106
Examendata, voorbereidende cursussen, voorbeeldexamens > hint.hr.nl/toelatingstraject > Toelatingsonderzoek 21+

Informatie per opleiding > hogeschoolrotterdam.nl/opleidingen

Vrijstellingen aanvragen > Osiris-Zaak
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3 Buitenlands diploma: NT2
Heb je een buitenlands diploma? Als dit diploma vergelijkbaar is met het vereiste Nederlands
diploma kun je bijna beginnen. Eerst laat je nog zien dat je Nederlands voldoende op niveau
is om een Nederlandstalige opleiding te volgen. Hiervoor doe je het traject voor studenten
met Nederlands als tweede taal: het Onderzoek NT2.
Bijna alle opleidingen van Hogeschool Rotterdam worden in het Nederlands gegeven. Als je een Nederlandstalige opleiding
wilt volgen, moet je Nederlandse taal op niveau zijn. Hiervoor biedt Hogeschool Rotterdam het Onderzoek NT2 (Nederlands
als Tweede Taal). Jouw NT2-niveau moet op niveau B2 van het Europees Referentie Kader zijn. Als je een Engelstalige opleiding wilt volgen, hoef je niet aan deze eisen te voldoen.

Buitenlands diploma

Om te kunnen studeren aan een hogeschool moet je een buitenlands diploma hebben dat vergelijkbaar is met een havo-,
vwo of mbo-diploma (lang of niveau 4). Hogeschool Rotterdam kijkt samen met NUFFIC naar je buitenlandse diploma en
waardeert dit. Houd er rekening mee dat het minimaal 4 weken duurt voordat je iets hoort. Als je je buitenlandse diploma
zelf wilt laten waarderen kan dit alleen bij IcDW (Informatiecentrum Diplomawaardering). Reken erop dat het geld kost om
je diploma zelf te laten waarderen.
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Onderzoek NT2

Het Onderzoek NT2 van Hogeschool Rotterdam bestaat uit twee fasen. Wanneer je een fase met minimaal een 5,5 hebt
afgerond, mag je naar de volgende fase.
•

Fase 1: Lezen
Het examen Lezen bestaat uit een variatie van lange en korte leesteksten met 45 meerkeuzevragen.

•

Fase 2: Schrijven
Bij het examen Schrijven moet je twee schrijfopdrachten maken; een verslag en een betoog.

Staatsexamen

Je kunt het Onderzoek NT2 van Hogeschool Rotterdam doorlopen óf het staatsexamen ‘Nederlands als tweede taal - programma II’ (NT2). Het staatsexamen kun je doen bij DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) van het Ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschappen. Wanneer je het staatsexamen hebt behaald, hoef je het Onderzoek NT2 van Hogeschool Rotterdam niet meer te doen.

Vrijstellingen Onderzoek NT2

Je kunt vrijstelling aanvragen in de volgende gevallen:
1.

Je hebt vorig jaar het Onderzoek NT2 van Hogeschool Rotterdam gedaan en fasen met een voldoende afgesloten. De
behaalde fasen zijn geldig voor het komende studiejaar.

2.

Je hebt alle vier onderdelen van het Staatsexamen NT2-II programma behaald. Op los behaalde onderdelen van het
Staatsexamen NT2-II krijg je géén vrijstellingen. In dat geval moet je alsnog deelnemen aan het Onderzoek NT2 van
Hogeschool Rotterdam.

Wanneer je vrijstelling aanvraagt, is het belangrijk dat je dit zo snel mogelijk doet. Je vraagt vrijstelling aan door een kleurenscan van je certificaat te uploaden in Osiris-Zaak, dit is een functionaliteit van Osiris, het online registratiesysteem van
Hogeschool Rotterdam.

Studievisum en vluchtelingstudenten

Wanneer je nog een verblijfsvergunning nodig hebt voor tijdens je studie, kan Hogeschool Rotterdam een studievisum
voor je aanvragen. Zorg dat je uiterlijk 1 mei 2020 deze aanvraag doet, als je een studievisum nodig hebt voor collegejaar
2020-2021. Je stuurt voor inhoudelijke informatie over een studievisum een e-mail naar het Centre of International Affairs
(CoIA) mailadres coia-studentsupport@hr.nl. De aanvraag van het studievisum kan alleen door Hogeschool Rotterdam
worden ingediend.
Voor studenten met een vluchtelingachtergrond is er het Informatiepunt Vluchtelingen. Hier kun je terecht voor informatie
over toelating, (peer)coaching en andere ondersteuning. Denk aan vragen over het proces van aanmelden of hoe je je het
beste kunt voorbereiden op het Onderzoek NT2. Voor meer informatie kun je contact opnemen met
informatiepuntvluchtelingen@hr.nl.

Voorbereiding

Voordat je de examens maakt, is het belangrijk dat je je goed voorbereidt. Welke literatuur je nodig hebt ter voorbereiding
op je examen kun je vinden op HINT, aanschaf van deze boeken is op eigen kosten. Hogeschool Rotterdam biedt een voorbereidingscursus aan voor NT2-kandidaten. Tijdens deze cursus werk je meerdere weken aan je taalniveau en bereid je
je voor op het Onderzoek NT2. Naast het volgen van lessen, maak je ook huiswerk. Reken op ongeveer drie uur studietijd
per week. De voorbereidingscursus is niet verplicht. Je kunt je ook voorbereiden door middel van zelfstudie. Op HINT kun
je oefenen met voorbeeldexamens.
Als je Nederlands nog niet goed genoeg is om de voorbereidingscursus NT2 te volgen, raden we aan om een schakeljaar
hbo/wo te doen. Het schakeljaar hbo/wo start in september 2020 en loopt tot juli 2021. Tijdens het schakeljaar bereid je
je voor op het studeren en verhoog je je algemene (taal)niveau. Het schakeljaar volg je bij Albeda College of Erasmus Universiteit Rotterdam. Om je in te schrijven neem je contact op met de school waar je het schakeljaar wilt volgen.

Aanmelden

Na aanmelding voor een opleiding vóór 1 juni 2020, koop je zo snel mogelijk examens in. Bij het inkopen van je examenpakket moet je goed opletten dat je alle examenmomenten beschikbaar bent. Wanneer je toch niet aanwezig kunt zijn bij
een examen, kun je de herkansingsmogelijkheid gebruiken als je toetsmoment. Let er dan op dat je daarmee géén herkansing meer hebt voor dit examen. Alle informatie, zoals de bevestiging van betaling en de uitnodigingen voor de examens,
ontvang je op je e-mailaccount (webmail.hr.nl) van Hogeschool Rotterdam.
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Uitslag

Als je het gehele Onderzoek NT2 hebt behaald, mag je starten met je opleiding als je ook aan de andere algemene toelatingseisen voldoet. Als je een onvoldoende haalt voor één van de examens, dan heb je recht op één herkansing per examen.
Binnen 18 werkdagen zie je in Osiris, het online registratiesysteem van Hogeschool Rotterdam, of je de examens hebt gehaald. Als je het Onderzoek NT2 hebt behaald ontvang je een verklaring die geldig is voor het komende studiejaar en het

1. Meld je aan via Studielink voor de opleiding
van je keuze.

5. Als je minimaal een
5,5 voor het examen
Lezen hebt behaald, dan
mag je door met het
examen Schrijven.

2. Kies je examendata en
koop het examenpakket
via Hintshop.

6. Maak het examen
Schrijven en eventueel
een herkansing.

3. Bereid je voor op de
examens.

4. Maak het examen
Lezen en eventueel een
herkansing.

7. Als je voor de examens Lezen en Schrijven
een 5,5 hebt gehaald,
dan doe je het Mondeling examen.

8. Als je voor alle examens minimaal een 5,5
haalt, dan heb je het
Onderzoek NT2 behaald.

studiejaar daaropvolgend bij Hogeschool Rotterdam. Let wel goed op dat sommige opleidingen aanvullende eisen stellen.

Kosten
Onderzoek NT2
•
Fase 1: Lezen
•
Fase 2: Schrijven
•
Fase 3: Mondeling

€ 105,00

NT2-voorbereidingscursus

€ 150,00 (excl. boek)
12 lessen van 180 minuten

Contact

Algemene vragen > Afdeling Toelatingsexamens
E: toelatingsexamens@hr.nl
T: 010 794 6000

Aanmelding voor schakeljaar
Erasmus > www.eur.nl/vje
Albeda > aanmelding@albeda.nl

Begeleiding en coaching
E: studentaanzet@hr.nl
T: 010 794 5106

Diplomawaardering voor particulieren > www.idw.nl

Vrijstellingen aanvragen > Osiris-Zaak

Informatiepunt Vluchtelingen
E: informatiepuntvluchtelingen@hr.nl

Aanvragen studievisum > Centre of International Affairs
E: coia-studentsupport@hr.nl
T: 010 794 6363

Staatsexamen NT2-II > www.duo.nl > particulier >
staatsexamen

Examendata, voorbereidende cursussen > hint.hr.nl/toelatingstraject > NT2
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4 Je mist een vak: deficiëntie
Je wilt een opleiding gaan volgen, maar je beschikt over een havo-, vwo- of mbo-diploma
met een doorstroomprofiel of vakkenpakket waarmee je niet rechtstreeks toelaatbaar
bent. Je mist één of meerdere vakken en hebt een zogeheten ‘vakdeficiëntie’.
Voordat je kunt beginnen aan de opleiding van je keuze, doe je examen in de vakken die je mist. De vakdeficiënties moet
je hebben opgeheven vóór aanvang van het collegejaar, dus voor 1 september 2020. Je kunt deficiënties opheffen door
voor ieder examenvak een 5,5 of hoger te halen. Iedere opleiding heeft zijn eigen eisen wat betreft het benodigde doorstroomprofiel of vakkenpakket van je vooropleiding. De vakken die je nodig hebt voor een opleiding verschillen. Welke
vakken je voor jouw opleiding nodig hebt, vind je in de blauwe overzichtstabellen op pagina 20-22 van deze gids.
Let goed op dat je voor sommige vakken je certificaat buiten Hogeschool Rotterdam moet behalen. Certificaten van erkende instanties worden door ons geaccepteerd. Op hogeschoolrotterdam.nl en HINT (intranet Hogeschool Rotterdam)
vind je een lijst met instanties die wij aanbevelen en in ieder geval erkennen.

Vrijstelling

Je kunt in enkele gevallen vrijstelling krijgen op vakdeficiënties. Vrijstelling vraag je aan in de volgende gevallen:
1.

Je hebt vorig jaar een examen van Hogeschool Rotterdam voor het betreffende vak gemaakt en met een
voldoende afgesloten. Dit vak is geldig voor het komende studiejaar.
Aanvraagdeadline: 1 augustus 2020.

2.

Je hebt deelcertificaten havo of vwo behaald voor de betreffende deficiëntievakken.
Aanvraagdeadline: 1 augustus 2020.

3.

Je hebt bij een externe instantie je certificaat behaald voor één of meerdere examenvakken.
Aanvraagdeadline: 1 augustus 2020.

4.

Je hebt bij het James Boswell Instituut je certificaat behaald voor één of meerdere examenvakken.
Aanvraagdeadline: 29 augustus 2020.

Wanneer je vrijstelling aanvraagt, is het belangrijk dat je dit zo snel mogelijk en uiterlijk op de aanvraagdeadline doet.
Je vraagt vrijstelling aan door een kleurenscan van je certificaat te uploaden in Osiris-Zaak, dit is een functionaliteit van
Osiris, het online registratiesysteem van Hogeschool Rotterdam. Wanneer je een vrijstelling hebt gekregen, hoef je voor
dat vak geen examen af te leggen bij Hogeschool Rotterdam. Er worden geen vrijstellingen verleend voor vakken of
onderdelen van een mbo- of hbo-opleiding of voor onvoldoendes.

Voorbereiding

Voordat je examen doet, is het belangrijk dat je je goed voorbereidt. Welke literatuur je nodig hebt ter voorbereiding op
je examen kun je vinden op HINT, aanschaf van deze boeken is op eigen kosten. Hogeschool Rotterdam biedt voor een
aantal examenvakken een voorbereidingscursus aan. Een voorbereidingscursus is een intensieve cursus van een aantal
weken, waarbij je voor een specifiek vak oefent en je kennis op peil brengt voor het examen. Naast het volgen van lessen, maak je ook huiswerk. Reken op vier tot vijf uur studietijd per week per vak. Vanwege de studielast kun je beter
niet meer dan twee voorbereidingscursussen tegelijk te volgen.
Het is ook mogelijk om je voor te bereiden zonder cursus, door middel van zelfstudie. Voor een aantal vakken kun je de
studentenhandleiding downloaden via HINT. Daarnaast kun je ook oefenen met voorbeeldexamens.

Opleidingen met selectie

Er zijn opleidingen met selectie. Dit zijn opleidingen met een maximum aantal plaatsen en waarvoor aanmelders eerst
door Hogeschool Rotterdam geselecteerd worden. De volgende opleidingen waarvoor je een deficiëntie kunt hebben,
hanteren een selectie: Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek, Industrieel Product Ontwerpen en Verloskunde.
Voor deze opleidingen moet je je uiterlijk 15 januari 2020 aanmelden via Studielink. Wanneer je je aanmeldt bij een opleiding met selectie, houd er dan rekening mee dat je pas vanaf half april 2020 weet of je door de selectie bent. Het is dan
ook aan te raden voor die tijd al te beginnen met het opheffen van je vakdeficiënties.
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Opleidingen met aanvullende eisen

Een opleiding kan ook aanvullende eisen stellen, waarbij gekeken wordt naar de capaciteiten of kennis die je nodig hebt
voor de studie. Bij de volgende opleidingen waarvoor je een deficiëntie kunt hebben zijn er aanvullende eisen: Maritiem
Officier en Creative Media and Game Technologies. Bij de opleiding tot Maritiem Officier is een medische keuring verplicht. Voor de opleiding Creative Media and Game Technologies wordt er gekeken naar je technische en creatieve aanleg.

Aanmelden

Na aanmelding voor een opleiding vóór 1 juni 2020, koop je zo snel mogelijk je examens in. Bij het inkopen van je examenpakket moet je goed opletten dat je alle examenmomenten beschikbaar bent. Wanneer je toch niet aanwezig kunt zijn bij
een examen, kun je de herkansingsmogelijkheid gebruiken als je toetsmoment. Let er dan op dat je daarmee geen herkansingsmogelijkheid meer hebt. Alle informatie, zoals de bevestiging van betaling en de uitnodigingen voor de examens,
ontvang je op je e-mailaccount (webmail.hr.nl) van Hogeschool Rotterdam.

1. Meld je aan via Studielink voor de opleiding
van je keuze.

2. Bepaal wanneer je de
examens wilt maken en
koop een examenpakket
via de Hintshop.

3. Bereid je voor op de
examens d.m.v. zelfstudie of een voorbereidingscursus.

4. Maak de examens en
eventueel een herkansing.

5. Als je voor alle examens minimaal een 5,5
haalt, dan heb je het
Onderzoek deficiëntie
behaald.

Uitslag

Uiterlijk 18 werkdagen nadat je een examen hebt gemaakt kun je het resultaat zien in Osiris, het online registratiesysteem
van Hogeschool Rotterdam. Nadat je alle examens hebt gemaakt krijg je een mail met de uitslag van het traject.
Als je het Onderzoek deficiëntie hebt behaald bij Hogeschool Rotterdam, ontvang je voor het betreffende vak of de betreffende vakken een verklaring die geldig is voor het komende studiejaar en het studiejaar daaropvolgend.
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Overzicht examenvakken per opleiding - Deficiëntie
In het onderstaande overzicht vind je welke examens je moet afleggen voor je gekozen studie.

Economie
Opleiding
Accountancy (Associate degree)
Accountancy (bachelor)
Finance & Control

Oud diploma havo,
vwo, mbo-lang

‘Nieuw’ doorstroom-profiel
havo en vwo

Economie óf
Wiskunde A

Finance, Tax and Advice
Geen

Commerciële Economie (waaronder voltijd community’s Creative
Marketing & Sales, Global Marketing & Sales, Marketing of Social
Business en SportMarketing & Management en deeltijd)

‘Oud’ doorstroomprofiel havo en vwo

Economie

Economie en
Wiskunde A

Havo C&M:
Wiskunde A

alléén Economie

Havo N&G:

Economie óf
Wiskunde A

Economie en
Wiskunde A

Vastgoed en Makelaardij

Vwo C&M:
alléén Economie

Geen

Facility Management
Geen

Economie en
Wiskunde A

Economie
Logistics Management

Havo N&T, N&G en vwo:
alléén Economie

Economie óf
Wiskunde A

International Business
Economie óf
Wiskunde A

Geen

Ondernemerschap & Retail Management
Geen

Economie

Leisure & Events Management
Economie
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Gezondheidszorg
Opleiding
Verloskunde (selectie)

Oud diploma havo,
vwo, mbo-lang
Biologie (certificaat) en
Scheikunde (certificaat)

‘Oud’ doorstroomprofiel havo en vwo

‘Nieuw’ doorstroom-profiel havo en
vwo

Biologie (certificaat) en
Scheikunde (certificaat)

Biologie (certificaat),
Scheikunde (certificaat) en
Wiskunde A

Havo/vwo N&T:
alléén Biologie (certificaat)

Havo/vwo E&M, vwo C&M:
alléén Biologie (certificaat)
en Scheikunde (certificaat)
Havo/vwo N&T:
alléén Biologie (certificaat)

Lerarenopleiding Voortgezet Onderwijs / BVE
Opleiding

Oud diploma havo,
vwo, mbo-lang

‘Oud’ doorstroomprofiel havo en vwo

Lerarenopleiding Biologie

‘Nieuw’ doorstroom-profiel havo
en vwo
Biologie (certificaat)

Lerarenopleiding Duits

Duits (certificaat)

Lerarenopleiding Economie
Economie

Lerarenopleiding Frans

Geen

Frans (certificaat)

Lerarenopleiding Natuurkunde

Natuurkunde
Natuurkunde en Wiskunde B

Lerarenopleiding Technisch beroepsonderwijs
Onderwijsondersteuner Technisch beroepsonderwijs (Associate degree)
Lerarenopleiding Wiskunde

Havo E&M/C&M en vwo C&M:
niet toelaatbaar

Wiskunde B

Media & ICT
Opleiding
Communicatie

Communication and Multimedia Design
Creative Media and Game Technologies (aanvullende eisen)

Technische Informatica

Oud diploma havo,
vwo, mbo-lang

‘Oud’ doorstroomprofiel havo en vwo

‘Nieuw’ doorstroom-profiel havo
en vwo

Economie óf Rekenen
Geen

Rekenen

Geen

Geen

Wiskunde B
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Techniek
Opleiding

Oud diploma havo,
vwo, mbo-lang

‘Oud’ doorstroomprofiel havo en vwo

Automotive
Civiele Techniek
Elektrotechniek
Engineering (Associate degree)
Maintenance & Mechanics (Associate degree)
Maritieme Techniek
Werktuigbouwkunde

‘Nieuw’ doorstroom-profiel
havo en vwo

Natuurkunde
Havo E&M/C&M en vwo C&M:
niet toelaatbaar

Industrieel Product Ontwerpen (selectie)
Natuurkunde en
Wiskunde B

Natuurkunde en
Wiskunde B

Natuurkunde

Vwo E&M:
alléén Natuurkunde

Havo/vwo C&M:
niet toelaatbaar

Bouwkunde
Integraal Bouwmanagement (Associate degree)

Geen
Havo/vwo C&M:
niet toelaatbaar

Chemische Technologie

Geen
Havo E&M/C&M en
vwo E&M/C&M:
niet toelaatbaar
Natuurkunde en
Wiskunde B

Logistics Engineering
Logistiek Management (Associate degree)
Wiskunde B

Havo E&M:
alléén Wiskunde B

Mens en Techniek | Gezondheidszorg Technologie
Geen

Havo/vwo C&M:
niet toelaatbaar

Wiskunde B

Geen

Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek (selectie)
Chemie
Scheikunde (certificaat) en Wiskunde B

Watermanagement

Havo E&M/C&M en vwo
E&M/C&M:
niet toelaatbaar

Geen
Natuurkunde en
Wiskunde B

Technische Bedrijfskunde

Havo/vwo C&M:
niet toelaatbaar

Wiskunde B

Maritiem Officier (aanvullende eisen)
Natuurkunde en
Wiskunde B
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Geen

Natuurkunde en
Wiskunde B
Vwo E&M:
alléén Natuurkunde

Natuurkunde en Wiskunde B
Vwo N&G/E&M:
alléén Natuurkunde

Kosten
Onderzoek deficiëntie

€ 85,00
(ongeacht het aantal deficiëntievakken)

Voorbereidingscursussen
Economie

€ 85,00
6 lessen van 100 minuten

Natuurkunde
Wiskunde B

€ 180,00 (excl. boeken)
10 lessen van 100 minuten

Natuurkunde zomercursus
Wiskunde B zomercursus

€ 220,00 (excl. boeken)
9 lessen van 180 minuten

Contact
Algemene vragen > Afdeling Toelatingsexamens
E: toelatingsexamens@hr.nl
T: 010 794 6000
Examendata, voorbereidende cursussen, voorbeeldexamens > hint.hr.nl/toelatingstraject > Onderzoek deficiëntie
Informatie per opleiding > hogeschoolrotterdam.nl/opleidingen
Vrijstellingen aanvragen > Osiris-Zaak
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5. Aanvullende informatie
Herkansing en inzage
Als je een examen niet hebt gehaald, heb je recht op één herkansing per examen. Wil je het examen of de herkansing
inzien? Stuur dan een mail met verzoek tot inzage naar toelatingsexamens@hr.nl.
Verzoeken, klachten of bezwaren
Heb je een verzoek, klacht of bezwaar? Je kunt je verzoek, klacht of bezwaar doorgeven via Osiris-Zaak, dit is een functionaliteit binnen Osiris, het online registratiesysteem waar Hogeschool Rotterdam gebruik van maakt. Je verzoek, klacht
of bezwaar wordt dan digitaal afgehandeld door de Commissie Toelatingsonderzoek 21+, Onderzoek NT2 en Onderzoek
deficiëntie. Let op dat je alleen bezwaar kunt maken tegen een besluit over een eerder gedaan verzoek.
Overmacht
Mocht het zo zijn dat je door overmacht niet bij een examen kon zijn, dan kan je soms een extra toetsmogelijkheid
aanvragen via Osiris-Zaak. Je moet dan een bewijs meesturen en/of beargumenteren dat je op de examendatum door
overmacht verhinderd was.
Aankomend studenten met beperking
Als je een beperking hebt, kan daar rekening mee worden gehouden bij het examen en voorbereidingscursussen. Bij een
beperking kun je denken aan een functiestoornis, chronische ziekte of dyslexie. Heb je een beperking? Laat ons ten minste tien dagen vóór de toets of voorbereidingscursus weten wat je beperking is en welke voorzieningen je nodig hebt.
Om een voorziening aan te vragen voor je beperking, lever je een (diagnose) verklaring aan als bewijs via Osiris-Zaak.
Reglement
Meer informatie over de regels voor herkansing en slagen, vrijstellingen, geldigheid resultaten, inschrijving en voorbereiding vind je op hogeschoolrotterdam.nl/voorlichting > Inschrijving.
Contact
Algemene vragen > Afdeling Toelatingsexamens
E: toelatingsexamens@hr.nl
T: 010 794 6000
Examendata, voorbereidende cursussen, voorbeeldexamens > hint.hr.nl/toelatingstraject

Verzoeken klachten of bezwaar maken > Osiris-Zaak

Voor overige vragen over verzoeken > Commissie Toelatingsonderzoek 21+, Onderzoek NT2 en Onderzoek deficiëntie
Hogeschool Rotterdam
Toelatingsexamens en Ondersteunend Onderwijs
T.a.v. Commissie Toelatingsonderzoek 21+, Onderzoek NT2 en Onderzoek deficiëntie
Postbus 25035
3001 HA Rotterdam
E: commissietoelatingsonderzoek@hr.nl
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Toelatingsexamens en Ondersteunend Onderwijs
Bezoekadres
Locatie Rochussenstraat
Rochussenstraat 198
3015 EK Rotterdam
Correspondentieadres
Hogeschool Rotterdam
T.a.v. Toelatingsexamens en Ondersteunend Onderwijs
Postbus 25035
3001 HA Rotterdam
T: 010 794 6000
E: toelatingsexamens@hr.nl
I: hogeschoolrotterdam.nl/toelating

Uitgave: oktober 2019

Aan de tekst in deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

