Regeling Studiekeuzeadvies

Het hoger onderwijs biedt aanstaande studenten verschillende activiteiten om hen te ondersteunen in
hun studieoriëntatie- en studiekeuzeproces. Na invoering van de Wet Kwaliteit in verscheidenheid
hoger onderwijs is hier de Studiekeuzecheck bijgekomen. De onderwijsinstelling brengt op basis van
deelname aan de Studiekeuzecheck een studiekeuzeadvies uit op basis waarvan de aanstaande
student een definitieve studiekeuze kan maken. Na invoering van de Wet bevordering
internationalisering hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek geldt het studiekeuzeadvies ook
voor studenten die verzoeken om toelating op basis van een buitenlands diploma. Voor deze
studenten zullen er voorzieningen getroffen moeten worden om hen te laten deelnemen aan
studiekeuzeactiviteiten zonder dat hun fysieke aanwezigheid vereist is.
Fontys kent verschillende studiekeuzeactiviteiten.
De gang van zaken rondom de Studiekeuzecheck en het studiekeuzeadvies en de criteria op basis
waarvan het studiekeuzeadvies wordt uitgebracht is uitgewerkt in deze regeling. De specifieke
uitwerking per opleiding is opgenomen in de Onderwijs- en examenregeling van de betreffende
opleiding.

Artikel 1 - Definities
Aanmelden
Aanstaande student
Contactmoment

Internationale student
Opleiding
Studiekeuzeactiviteit
Studiekeuzecheck

Studiekeuzeadvies

Het indienen van een verzoek tot inschrijving via Studielink.
Persoon die een verzoek tot inschrijving doet voor de propedeuse van een
bacheloropleiding of het eerste jaar van een associate degree-opleiding.
Het contactmoment bestaat minimaal uit een individueel gesprek en bij
voorkeur uit meerdere intake-onderdelen. In uitzonderlijke gevallen en
voor internationale studenten als bedoeld in deze regeling kan het
contactmoment bestaan uit bv. een contact per telefoon of een
videogesprek.
Aanstaande student die op basis van een buitenlands diploma verzoekt
om inschrijving.
Associate degree- of bacheloropleiding.
Activiteit die door Fontys wordt aangeboden om de aanstaande student te
ondersteunen in zijn / haar studieoriëntatie- en studiekeuzetraject.
De activiteit die door Fontys wordt aangeboden op basis waarvan de
aanstaande student een advies wordt gegeven over zijn studiekeuze. De
studiekeuzecheck bestaat ten minste uit de onderstaande twee
onderdelen:
1) Digitale vragenlijst
2) Contactmoment met de opleiding.
Voor internationale studenten als bedoeld in deze regeling is een digitale
vragenlijst beschikbaar. In de Onderwijs- en Examenregeling van de
opleiding is uitgewerkt of voor de studiekeuzecheck gebruik wordt
gemaakt van deze vragenlijst.
Advies dat wordt uitgebracht aan een aanstaande student die heeft
deelgenomen aan de Studiekeuzecheck met betrekking tot zijn keuze voor
een bepaalde associate degree- of bacheloropleiding.

Artikel 2 - Aanmelding uiterlijk op 1 mei voorafgaand aan het studiejaar waarvoor inschrijving
gewenst is
1. Elke aanstaande student, met uitzondering van de categorieën als genoemd in lid 2, die zich
uiterlijk op 1 mei aanmeldt heeft recht op een Studiekeuzecheck. Voor de voltijdse student is
deelname aan de Studiekeuzecheck verplicht en deze verplichting geldt voor iedere opleiding
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waarvoor de voltijdse student zich aanmeldt1. Voor de deeltijdse en duale student en voor
internationale studenten als bedoeld in deze regeling is deelname aan de Studiekeuzecheck
niet verplicht. Wanneer de aanstaande student zich aanmeldt voor meerdere opleidingen mag
hij bij elke opleiding deelnemen aan de Studiekeuzecheck.
2. Voor aanstaande studenten die zich wensen in te schrijven bij een opleiding waarvoor een
selectieprocedure geldt (in het kader van een onderzoek naar de aanvullende eisen die voor
een opleiding gelden of in het kader van een decentrale selectie voor een opleiding waarvoor
een numerus fixus geldt) bestaat geen recht op deelname aan een Studiekeuzecheck voor de
betreffende opleiding.

Artikel 3 - Aanmelding na 1 mei voorafgaand aan het studiejaar waarvoor inschrijving gewenst
is
1. Een aanstaande student die zich later dan 1 mei aanmeldt voor een deeltijdse of duale
opleiding of een internationale student als bedoeld in deze regeling is niet verplicht om deel te
nemen aan een Studiekeuzecheck. Deze aanstaande student kan ingeschreven worden als
hij aan alle inschrijfvoorwaarden voldoet.
2. Een aanstaande student die zich later dan 1 mei aanmeldt voor een voltijdse opleiding, niet
zijnde een internationale student als bedoeld in deze regeling is verplicht om deel te nemen
aan een Studiekeuzecheck1.
3. Het verzoek tot inschrijving van een aanstaande student als bedoeld in lid 2 wordt door de
directeur geweigerd, tenzij er sprake is van een situatie als bedoeld in artikel 2 lid 2 of tenzij er
sprake is van een van de onderstaande situaties:
a. Er is sprake van persoonlijke omstandigheden waardoor de aanstaande student zich
niet uiterlijk op 1 mei heeft kunnen aanmelden;
b. De student heeft zich pas na 1 mei aangemeld vanwege een bindend negatief
studieadvies dat hij in het studiejaar voorafgaand aan studiejaar waarvoor hij zich
heeft aangemeld heeft ontvangen;
c. De student heeft zich uiterlijk op 1 mei aangemeld bij een andere hbo-opleiding bij
Fontys of een andere instelling;
d. De student heeft na zijn Studiekeuzecheck een positief studiekeuzeadvies ontvangen.
4. Wanneer het verzoek tot inschrijving geweigerd wordt, wordt de student hierover
geïnformeerd via een schriftelijk en gemotiveerd besluit. In dit besluit wordt hij gewezen op de
mogelijkheid om gemotiveerd bezwaar in te dienen, zoals beschreven in artikel 48 van het
Studentenstatuut.
5. De aanstaande student kan bezwaar maken binnen 6 weken na datum van het besluit door
een bezwaarschrift in te dienen bij het Studentenloket-beroep-bezwaar-klacht@fontys.nl. Hij
dient in het bezwaarschrift te motiveren waarom hij het niet eens is met het besluit en een
kopie van het besluit bij te voegen.

Artikel 4 - Inhoud en periode studiekeuzeactiviteiten
1. Fontys biedt een pakket aan studiekeuzeactiviteiten aan, waaronder de Studiekeuzecheck.
Binnen 4 weken na de datum van aanmelding ontvangt de aanstaande student een link naar
de digitale vragenlijst, tenzij er sprake van studenten als bedoeld in lid 2. Binnen 4 werkweken
na het invullen van de vragenlijst ontvangt de aanstaande student een uitnodiging voor een
contactmoment met de opleiding. Voor elke opleiding is in de Onderwijs- en examenregeling
van de opleiding beschreven welke activiteiten worden aangeboden en in welke periode. Deze
informatie is eveneens via de website beschikbaar.
2. Voor internationale studenten als bedoeld in deze regeling is in de Onderwijs- en
Examenregeling van de opleiding uitgewerkt welke studiekeuzeactiviteiten worden
1

Voor studenten van de Kopopleiding is de Studiekeuzecheck niet verplicht. Raadpleeg voor meer informatie de
website van de instituten die lerarenopleidingen aanbieden.
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aangeboden. In deze uitwerking worden voorzieningen getroffen voor studenten waarbij het
overbruggen van de afstand tussen woon- of verblijfsplaats voorafgaand aan de inschrijving
en de plaats waar de studiekeuzeactiviteiten plaatsvinden leidt tot overwegende bezwaren.
Artikel 5 – Criteria Studiekeuzeadvies
1. In een adviesgesprek wordt met de student de positionering op de onderstaande schalen
bepaald. Dit gebeurt op basis van de antwoorden zoals deze zijn gegeven door de student op
de vragen uit de digitale vragenlijst (1), het beeld dat is ontstaan naar aanleiding van
eventuele aanvullende activiteiten waaraan de student heeft deelgenomen (2) en de
bevindingen tijdens het gesprek. De schalen zijn:
- oriëntatie op de opleiding (van oppervlakkig tot en met diep);
- reflectie op de studiekeuze (van laag tot en met hoog);
- verwachtingen van de aanstaande student (van niet realistisch tot en met realistisch)
In het adviesrapport wordt de onderbouwing voor deze positioneringen toegelicht.
2. Op basis van de gespreksbevindingen kunnen de aanstaande student actiepunten
meegegeven worden. Deze actiepunten zijn opgenomen in het adviesrapport.
3. De aanstaande student ontvangt een positief studiekeuzeadvies indien hij op minder dan 2
schalen een score links van neutraal heeft. Het studiekeuzeadvies is opgenomen in het
adviesrapport.
4. De aanstaande student ontvangt een negatief studiekeuzeadvies indien hij op alle 2 of meer
de schalen een score links van neutraal heeft. Dit negatief studiekeuzeadvies leidt tot een
weigering van de inschrijving als de aanstaande student zich ná 1 mei heeft aangemeld voor
een voltijdse opleiding en er geen sprake is van een uitzonderingssituatie als bedoeld in
artikel 3, lid 3, onder a t/m d. Het studiekeuzeadvies is opgenomen in het adviesrapport.

Artikel 6 - Procedure
1. Elke aanstaande student die in aanmerking komt voor een Studiekeuzecheck ontvangt een
link naar de digitale vragenlijst. De internationale student als bedoeld in deze regeling
ontvangt deze link indien dat zo in de Onderwijs- en Examenregeling van zijn opleiding is
vastgelegd. Na het invullen van de vragenlijst wordt de aanstaande student door de opleiding
van zijn keuze via e-mail uitgenodigd voor een contactmoment met de opleiding. In de
uitnodiging wordt hij geïnformeerd over plaats en tijdstip van dit contactmoment.
Voor de internationale student staat in de OER beschreven hoe en wanneer de student wordt
uitgenodigd voor de studiekeuzeactiviteiten.
2. Een aanstaande student die zich heeft aangemeld voor meerdere opleidingen ontvangt voor
elke opleiding een vragenlijst. Vervolgens wordt de aanstaande student voor elke opleiding
apart uitgenodigd voor een contactmoment.
3. Na het contactmoment met de opleiding wordt de aanstaande student binnen 10 werkdagen
een studiekeuzeadvies per e-mail toegestuurd.
4. Een aanstaande student die op basis van het studiekeuzeadvies wenst te kiezen voor een
andere opleiding dient een nieuw verzoek tot inschrijving te doen bij de andere opleiding van
zijn keuze en zijn verzoek tot inschrijving bij de eerste opleiding te annuleren.
5. Een aanstaande student die op basis van de studiekeuzeadviezen van verschillende
opleidingen een definitieve keuze heeft gemaakt dient zijn verzoek tot inschrijving bij de
opleidingen die hij niet gaat volgen te annuleren.

Artikel 7 - Weigering deelname aan verplichte Studiekeuzecheck
1. Van een aanstaande student die zonder afmelding en / of zonder geldige reden niet
deelneemt aan de studiekeuzecheck van de opleiding kan het verzoek tot inschrijving
geweigerd worden, wanneer er geen sprake is van een situatie als bedoeld in lid 3 van dit
artikel.
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2. Een aanstaande student die verhinderd is deel te nemen aan het contactmoment in het kader
van de Studiekeuzecheck op het voorgestelde tijdstip en zich voorafgaand aan het geplande
contactmomen heeft afgemeld dient binnen een week na het contactmoment contact op te
nemen om een nieuw tijdstip af te spreken.
3. Wanneer de aanstaande student een geldige reden heeft waarom hij niet heeft kunnen
deelnemen aan de Studiekeuzecheck dan wordt zijn verzoek tot inschrijving niet geweigerd.
Onderstaande omstandigheden worden gezien als geldige reden voor het niet kunnen
deelnemen aan de Studiekeuzecheck:
- dokters-, ziekenhuisbezoek;
- bijzondere familie/omstandigheden zoals overlijden naast familielid, partner;
- onderwijsverplichtingen;
- overige omstandigheden waardoor de aanstaande student verhinderd is en waarvan het niet
redelijk is dat deze leiden tot een weigering van zijn verzoek tot inschrijving.
Desgevraagd dient de aanstaande student een schriftelijk bewijs van deze omstandigheid aan
te leveren bij de contactpersoon zoals vermeld in de uitnodiging om de digitale vragenlijst in te
vullen of de uitnodiging voor het contactmoment.
4. Wanneer het verzoek tot inschrijving geweigerd wordt, wordt de student hierover
geïnformeerd via een schriftelijk en gemotiveerd besluit. In dit besluit wordt hij gewezen op de
mogelijkheid om gemotiveerd bezwaar in te dienen, zoals beschreven in artikel 48 van het
Studentenstatuut.
5. De aanstaande student kan bezwaar maken binnen 6 weken na datum van het besluit door
een bezwaarschrift in te dienen bij het Studentenloket-beroep-bezwaar-klacht@fontys.nl. Hij
dient in het bezwaarschrift te motiveren waarom hij het niet eens is met het besluit en een
kopie van het besluit bij te voegen.
Artikel 8 – Hardheidsclausule
De directeur van het instituut waaronder de opleiding valt waarvoor de student c.q. de extraneus zich
aanmeldt en inschrijft, is bevoegd tegemoet te komen aan onbillijkheden van zwaarwegende aard die
zich bij de toepassing van deze regeling kunnen voordoen, alsmede beslissingen te nemen waarin
deze regeling niet voorziet. Dit houdt o.a. in dat er bij het uitbrengen van het studiekeuzeadvies
gemotiveerd kan worden afgeweken van de bepalingen in artikel 5, lid 3 en lid 4.

Artikel 9 - Inwerkingtreding
Deze regeling geldt voor de aanmeldingen en inschrijvingen voor het studiejaar 2021-2022 en latere
studiejaren en treedt in werking op 15 maart 2021 na vaststelling door het College van Bestuur op 9
februari 2021 na positief advies van de CMR op 15 maart 2021.
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