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Inleiding 

 
Het hoger onderwijs biedt aanstaande studenten verschillende activiteiten aan om hen te 

ondersteunen in hun studieoriëntatie- en studiekeuzeproces. Na invoering van de wet Kwaliteit in 

Verscheidenheid komt hier de studiekeuzecheck bij. Associate degrees Academie doet de 

studiekeuzecheck in de vorm van een intake. 

 

Na de studiekeuzecheck brengt Associate degrees Academie een studiekeuzeadvies uit. Dit 

studiekeuzeadvies is niet bindend. Alleen als een student heeft aangemeld met ‘colloquium 

doctum’ is het advies bindend. 

Samen met de student wordt bepaald of hij de juiste studiekeuze heeft gemaakt. En of zijn 

capaciteiten, competenties en verwachtingen aansluiten bij de opleiding van zijn keuze. 

 
 

 

 
Artikel 1 Definities 

 
Aanmelden Indienen van een verzoek tot inschrijving via Studielink uiterlijk 31 

juli 2022 

 

Aanmelder Aanstaande student die een eerste verzoek doet tot inschrijving aan een 

opleiding van Associate degrees Academie. 

 

Opleiding Opleiding als bedoeld in artikel 7.3 Whw. 

 
Studiekeuzeactiviteit Activiteit die Associate degrees Academie aanbiedt om de aanmelder te 

ondersteunen in zijn studieoriëntatie. 

 

Studiekeuzecheck Activiteit die Associate degrees Academie aanbiedt op basis waarvan de 
aanmelder een advies ontvangt over zijn studiekeuze. Associate degrees 
Academie doet de studiekeuzecheck in de vorm van een intake. Deze 
bestaat ten minste uit de volgende onderdelen: 
• digitaal intake-assessment 
• gesprek met een docent of studieloopbaanbegeleider 
• gesprek met huidige studenten 

Studiekeuzeadvies Advies aan een aanmelder die heeft deelgenomen aan de intake, over zijn 

keuze voor een bepaalde Associate degree opleiding. 

 

 
Artikel 2 Aanmelding uiterlijk op 31 juli voorafgaand aan het studiejaar van 

eerste inschrijving en verplichte studiekeuzecheck 

 

1. Voor de opleidingen van Associate degrees Academie geldt 31 juli, voorafgaand aan  het 

studiejaar van eerste inschrijving, als uiterste aanmelddatum. 

2. Een aanmelder die een verzoek tot inschrijving doet voor een opleiding van Associate 

degrees Academie heeft de verplichting deel te nemen aan de studiekeuzecheck. 

3. Wanneer een aanmelder een verzoek tot inschrijving doet voor verschillende opleidingen, 

krijgt hij de intake voor de opleiding van zijn eerste keuze. 
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Artikel 3 Inhoud en periode studiekeuzecheck 
 

1. Vanaf februari, voorafgaand aan het studiejaar, ontvangt de aanmelder binnen 2 

weken  na de datum van aanmelding een uitnodiging voor het maken van het digitaal 

intake assessment en de opdracht(en). Hij moet de opdrachten binnen 3 weken 

maken. Vervolgens ontvangt de aanmelder per e-mail een verzoek voor het prikken 

van een datum voor vervolg van de studiekeuzecheck bij de opleiding. De 

opleidingsspecifieke informatie over de studiekeuzecheck vindt hij op ad-academie.nl. 
 

2. Aanmelders met een buitenlandse vooropleiding hoeven bij de studiekeuzecheck niet 

fysiek aanwezig te zijn. Het persoonlijk gesprek met de docent of 

studieloopbaanbegeleider verloopt in deze gevallen via Teams. 

 

 
Artikel 4 Procedure 

 
1. Elke aanmelder die in aanmerking komt voor een studiekeuzecheck ontvangt een link 

naar het digitaal intake-assessment. Na het maken van het assessment wordt de 

aanmelder via e-mail uitgenodigd voor de studiekeuzecheck bij de opleiding. 

Aansluitend krijgt hij een bevestiging van de datum, plaats en tijdstip van de 

studiekeuzecheck 

 

2. Een aanmelder die verhinderd is op de voorgestelde data neemt contact op om een 

nieuwe datum af te spreken. Hij krijgt dan eenmaal een nieuw verzoek om een datum te 

prikken. 

 

3. Een aanmelder die zich heeft aangemeld voor verschillende opleidingen, volgt de 

studiekeuzecheck bij de opleiding van zijn eerste keuze. Voor die opleiding wordt hij ook 

uitgenodigd voor de studiekeuzecheck. 

 

4. Na de studiekeuzecheck bij de opleiding ontvangt de aanmelder binnen een week een 

studiekeuzeadvies per e-mail. 

 

5. Een aanmelder die op basis van het studiekeuzeadvies kiest voor een andere opleiding, 

moet zijn aanmelding bij de opleiding van de eerste keuze intrekken via Studielink. 

Daarna doet hij een nieuw verzoek tot inschrijving bij een andere opleiding via Studielink. 

De aanmelder krijgt een nieuw verzoek voor een studiekeuzecheck, doet opnieuw de 

verplichte opdrachten en moet de studiekeuzecheck volledig doorlopen. 

 

6. Een aanmelder die op basis van de studiekeuzeadviezen van verschillende opleidingen 

een definitieve keuze heeft gemaakt, trekt zijn verzoek tot inschrijving bij de opleidingen 

die hij niet gaat volgen in via Studielink. 

 

 
Artikel 6 Weigering deelname aan verplichte studiekeuzecheck 

 
1. Een aanmelder die niet deelneemt aan de studiekeuzecheck bij de opleiding resp. 

opdrachten niet tijdig inlevert, krijgt maximaal twee herkansingen. Als hij dan weer niet 

deelneemt zonder geldige reden resp. geen opdrachten inlevert, wordt het verzoek tot 

inschrijving geweigerd. 

2. Indien er sprake is van bijzondere omstandigheden als beschreven in lid 3 kan de 

aanmelder een gemotiveerd verzoek indienen bij de toelatingscommissie van 

Associate degrees  Academie om alsnog deel te mogen nemen aan de 

studiekeuzecheck. Een dergelijk verzoek moet binnen één week na de geplande 

datum van inlevering resp. deelname worden ingediend via info@ad-academie.nl.
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3. Bijzondere omstandigheden op grond waarvan alsnog de deelname aan de 

studiekeuzecheck kan worden toegestaan, zijn: 

a. ziekte, inclusief bezoek aan een arts; 

b. bijzondere familieomstandigheden zoals overlijden naast familielid; 

c. onderwijsverplichtingen aan een andere instelling; 

d. deelname studiekeuzeactiviteiten aan een andere opleiding; 

e. overige omstandigheden waardoor de aanmelder verhinderd is en waarvan het niet 

redelijk is dat deze leiden tot een weigering van zijn verzoek tot deelname. 

Desgevraagd moet de aanmelder een schriftelijk bewijs van de hiervoor genoemde 

omstandigheden aanleveren. 

4. De toelatingscommissie is in verband met de uitoefening van zijn taak bevoegd tot: 

a. het inwinnen van nadere informatie over een verzoek bij de studentendecaan, de 

aangewezen contactpersoon namens de opleiding of, na verleende toestemming door de 

aanmelder, bij een ouder of voogd of bij een andere (onderwijs)instelling. 

b. het verrichten van alle noodzakelijk geachte controlehandelingen voor een juiste 

beoordeling van een verzoek 

5. De toelatingscommissie beslist binnen vijf werkdagen na ontvangst omtrent het 

verzoek. De beslissing kan bestaan uit de toestemming tot deelname aan de 

intake of de gemotiveerde afwijzing van het verzoek. 

6. Toestemming tot deelname aan de intake impliceert dat de aanmelder alsnog éénmalig 

kan deelnemen aan deze activiteit ten behoeve van de opleiding waarvoor deze wordt 

uitgevoerd. 

7. De gemotiveerde beslissing wordt via e-mail meegedeeld aan de aanmelder op het bij 

Associate degrees Academie bekende e-mailadres. In de beslissing wordt hij erop 

gewezen dat hij schriftelijk en gemotiveerd bezwaar kan maken tegen de beslissing 

overeenkomstig het bepaalde in de regeling “Bezwarenprocedure 

Geschillenadviescommissie AdA.” 

8. Het bezwaar schorst niet de werking van het besluit waartegen het is gericht. Dit 

betekent dat een aanmelder lopende zijn/haar bezwaar geen recht heeft op deelname 

aan de studiekeuzecheck en/of toegang heeft tot het onderwijs en dat een eerder 

toegekend account geblokkeerd blijft. 

 

 
Artikel 4 Geldigheid van studiekeuzeadvies 

 
Een studiekeuzeadvies is geldig voor het studiejaar waarvoor de aanmelding plaatsvindt. 

 

 

Artikel 5 Inwerkingtreding 
 

Deze regeling is van toepassing op de aanmelding voor het volgen van een opleiding aan 

Associate degrees Academie in het studiejaar 2022/2023. 


