De 21+ toets bij Hogeschool Inholland in tien punten samengevat

1.

De 21+ toets moet worden afgelegd als je aan een hbo-opleiding wilt beginnen maar niet beschikt over de juiste
vooropleiding (havo, vwo of mbo-4 diploma). Voorwaarde is dat je op 1 september van het jaar waarin de opleiding
begint (of 1 februari bij februari-instroom) 21 jaar of ouder bent.

2.

Elke hogeschool bepaalt zelf hoe de 21+ toets eruit ziet. De toetsen zijn dus niet op alle hogescholen hetzelfde.
Hogeschool Inholland accepteert daarom geen uitslagen van 21+ toetsen van andere hogescholen.

3.

Hogeschool Inholland gaat bij de 21+ toetsen uit van het havo-eindexamenniveau en de eindexamen-programma’s
van de verschillende havovakken.

4.

In de Infowijzer 21+ vind je uitgebreide informatie over de gang van zaken bij de 21+ toets, de toets zelf en
aanwijzingen voor de voorbereiding. Het is heel belangrijk dat je deze brochure goed doorleest. Je vindt er informatie
over de regels, de inhoud van de toetsen en over hoe je je kunt voorbereiden.

5.

Je kunt alleen aan een 21+ toets deelnemen als je je hebt aangemeld voor een van de opleidingen van Hogeschool
Inholland en de 21+ toets via Studielink. Daarnaast dient je Inschrijfformulier 21+ toets volledig ingevuld en voorzien
van o.a. een betalingsbewijs tijdig door Bureau Toelatingsonderzoeken te zijn ontvangen. Op de toetsdag zelf dien je
je te kunnen identificeren en je Plaatsingsbewijs te kunnen overleggen.

6.

Het is zinvol om je inhoudelijk goed op de 21+ toets voor te bereiden.

7.

Bereid je ook in praktische zin goed op de toets voor: zorg ervoor dat je de gevraagde documenten (geldig
identiteitsbewijs en betaalbewijs deelnamegeld) en de toegestane hulpmiddelen bij je hebt. Zorg er ook voor uitgerust
te zijn en vooral: kom op tijd. Houd rekening met de mogelijkheid van vertraging onderweg.

8.

Na je aanmelding kun je al post ontvangen van de opleiding die je wilt gaan doen (bijvoorbeeld over roosters,
boekenlijsten e.d.). Dit betekent niet dat je inschrijving al helemaal geregeld is. Dat is afhankelijk van de uitslag van
de toets en het hebben voldaan aan de overige voorwaarden voor inschrijving.

9.

De toetsuitslag wordt je zo snel mogelijk schriftelijk medegedeeld. Als je geslaagd bent, wordt ook een ‘Bewijs van
toelating’ toegestuurd.

10. Je mag bij Hogeschool Inholland de 21+ toets éénmaal per instroommoment maken. Je moet bij een volgende
toetsmogelijkheid steeds de hele toets overdoen

