
CREATING TOMORROW

SCHRIJF JE UITERLIJK IN OP  

1 MEI EN DOE MEE AAN  

DE STUDIEKEUZECHECK

Succes in je studie begint bij een passende 

studiekeuze. Je hebt je vanzelfsprekend 

al goed georiënteerd tijdens open dagen, 

meeloopdagen en proefstuderen vóórdat 

je je inschrijft. Na deze uitgebreide oriëntatie 

maak je een keuze en schrijf je je in. Pas 

daarna doe je mee aan de verplichte 

studiekeuzecheck. Zo checken jij en de 

opleiding nog één keer of jullie echt bij  

elkaar passen. 

STUDIEKEUZECHECK 

De studiekeuzecheck is verplicht voor alle 

voltijdopleidingen. Wat die check precies 

inhoudt, verschilt per opleiding. Je vult 

een online vragenlijst in en maakt een 

huiswerkopdracht. Je volgt een college en doet 

in de meeste gevallen een praktijkopdracht. 

Je rondt de studiekeuzecheck altijd af met 

een of meer beoordelingen zoals een toets 

of een presentatie. Op basis van het resultaat 

van de verschillende onderdelen krijg je een 

studiekeuzeadvies. Ook maak je kennis met je 

aanstaande medestudenten en docenten.

HVA.NL/STUDIEKEUZECHECK
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WANNEER
De studiekeuzecheck vindt plaats tussen maart 

en juli 2020. Kijk op hva.nl/studiekeuzecheck 

voor de precieze data per opleiding en noteer 

die alvast in je agenda.

 

INSCHRIJVEN
► Schrijf je uiterlijk op 1 mei 2020* in via  

hva.studielink.nl voor studiejaar 2020-2021.
► Hiervoor heb je een DigiD nodig; de 

aanvraag daarvan duurt minimaal drie 

werkdagen.
► Na je verzoek tot inschrijving ontvang je 

vanaf half januari van de opleiding een 

uitnodiging om je aan te melden voor de 

studiekeuzecheck. 

MEER INFORMATIE
► hva.nl/studiekeuzecheck
► hva.nl/hulpbijstudiekeuze

* Dit geldt niet voor een opleiding met een 

maximaal aantal plaatsen (numerus fixus). 

Voor deze opleidingen kun je je na  

15 januari 2020 niet meer inschrijven.  

Ga voor meer informatie naar hva.nl/selectie.
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