Addendum OER 2021-2022 – 3 november 2021

Artikel 2, lid 6, wordt als volgt gewijzigd:
Studenten die bij hun start bij de opleiding 21 jaar of ouder zijn en niet voldoen aan de
vooropleidingseisen en niet hiervan zijn vrijgesteld kunnen op grond van een toelatingsonderzoek van
deze vooropleidingseisen vrijgesteld worden. (zie ook artikel 3, lid 3) (art. 7.29 van de Wet). Bij dit
onderzoek wordt nagegaan of de student blijk geeft van geschiktheid voor het onderwijs in de
associate degree- of bacheloropleiding en beschikt over voldoende beheersing van de Nederlandse
taal of de Engelse taal, indien hij kiest voor een Engelstalige opleiding.
Het toelatingsonderzoek bestaat uit twee onderdelen:



Een intellectueel capaciteitenonderzoek om het vereiste hbo werk- en denkniveau te
beoordelen. Dit is behaald bij een stanine score van 4 of hoger.
Een taaltoets om voldoende taalvaardigheid Nederlands of Engels te toetsen t.o.v. het
vereiste 3F (B2) niveau. Een deelnemer aan het 21+ toelatingsonderzoek die voor een
Nederlandstalige opleiding in het bezit is van NT2 of een certificaat Nederlands van een
vooropleidingsdiploma op mbo-4, havo of vwo-niveau kan vrijstelling voor de Nederlandse
taaltoets aanvragen. Een deelnemer aan het 21+ toelatingsonderzoek die zich heeft
aangemeld voor een Engelstalige opleiding dient een TOEFL, IELTS of ander geaccepteerd 1
certificaat te overleggen.

De uitslag van het 21+ toelatingsonderzoek wordt binnen uiterlijk 2 weken met de kandidaat gedeeld.
In de volgende situaties vindt er aanvullend onderzoek plaats:





Voor opleidingen waarvoor aanvullende eisen gelden vindt er een aanvullend onderzoek
plaats waarin wordt beoordeeld of de student voldoet aan de aanvullende eisen (zie artikel 2,
lid 5).
Voor de opleiding leraar basisonderwijs dient de student aan te tonen dat hij voldoet aan de
bijzondere nadere vooropleidingseisen (zie artikel 2, lid 4, sub b).
Voor opleidingen die een vakinhoudelijke toets als extra eis in de OER hebben opgenomen
dient de student aan te tonen dat hij beschikt over voldoende vakinhoudelijke kennis.

Een niet behaald 21+ toelatingsonderzoek kan na één jaar herkanst worden.
Het resultaat van een behaald 21+ toelatingsonderzoek blijft 5 jaar geldig.
Er wordt geen vrijstelling verleend van het 21+ toelatingsonderzoek op basis van elders afgenomen
21+ toelatingsonderzoeken of intellectuele capaciteitentests.

Toelichting
Opleidingen die kiezen voor een extra vakinhoudelijke toets dienen dit in een addendum bij de OER
op te nemen.
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IELTS
6.0
TOEFL Paper
550
TOEFL Internet
80
TOEIC
670
(Indien zowel het onderdeel ‘Speaking and writing’ als ‘Listening and Reading’ is behaald.)
Cambridge ESOL
FCE-C (scale 169 – 172), FCE-B (scale 173-175)

